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Szóstoklasiści wykazali się wiedzą o Pile

Laureaci konkursu

Już po raz kolejny 
4 marca 2019 roku
z okazji 506.
urodzin naszego
miasta odbył się
Szkolny Konkurs
Wiedzy o Pile
skierowany do
uczniów klas
szóstych.
Zorganizowany
został przez panie
Teresę Maderę i
Ewelinę Maciaszek.

Uczestnicy
odpowiadali na 9
pytań dotyczących
naszej
miejscowości.
Zadania
konkursowe miały
różną postać.
Odgadywanie nazw
budynków
architektonicznych i
pomników, ważne
daty w dziejach
Piły, 

geografia i przyroda
okolic miasta, takie
zagadnienia nie były
problemem dla
uczestników
konkursu. Poziom
wiedzy uczniów był
bardzo wysoki, co
wpłynęło na
wyrównaną
rywalizację, która
nawet
doprowadziła 

do remisu. Po
emocjonującej
dogrywce jury
wyłoniło
zwycięzców.
I miejsce zajęła
klasa VI E, II szósta
A, a III – szósta C.
Laureaci otrzymali
dyplomy oraz
nagrody w postaci
książek o Polsce. 

Wojtek

Ciekawostka 

4 marca 1513 król
polski Zygmunt
Stary potwierdził
prawa
magdeburskie dla
miasta. Od tego
czasu Piła była
miastem
królewskim o
charakterze
rzemieślniczo-
handlowym. 

W tym
numerze:

Konkurs na grę
planszową

Świat finansów
nastolatka

Pustynny piesek

Sylvia Bishop,
„Tajemnica
nocnego pociągu”

Uważaj na tego
kota!
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Pierwszy krok
w upragniony
świat finansów
odbywa się
jednak pod
czujnym okiem
opiekunów.

Świat finansów
nastolatka

Biblioteka
szkolna
zaproponowała
uczniom kl. 5
konkurs na
stworzenie gry
planszowej.
Zadaniem
uczestników
było
opracowanie
zasad gry
planszowej dla
dzieci, której
fabuła opiera się
na tekstach
literackich oraz
zaprojektowa-
nie oraz
wykonanie
planszy i
elementów
potrzebnych do
gry. 

Wyniki
konkursu
przedstawiają
się następująco:
I miejsce
przyznano
Weronice
Rogowskiej z kl.
5b,
II miejsce
uzyskała Kinga
Miętkiewicz z
kl. 5d,
Serdecznie
gratulujemy.
  

Organizatorzy:
  Małgorzata

Biała
  Ewa

Wyrzykowska

.

Na pewno
każdy z was
chciałby poczuć
się jak dorosły i
mieć własną
kartę debetową.
Rodzice dzieci
poniżej 13 lat
mogą zamówić
dla swojej
pociechy kartę
debetową PKO
Junior, którą
będą zasilać
kwotą
kieszonkowego.

Dzięki karcie
junior może
dokonać
płatności
zbliżeniowej bez
podawania karty
sprzedawcy do
kwoty 30
złotych, płacić
w internecie,
wypłacać
gotówkę w
bankomatach,
doładowywać
telefon. Nad
kontem 

mają kontrolę
rodzice,
posiadają wgląd
do salda i
historii konta
karty,mogą ją 
unieważnić i
zamówić nową
oraz dokonać jej
aktywacji.
Zarządzają
także dziennym
limitem
transakcji.

Dla wielu
nastolatków
posiadanie
własnej karty
bankomatowej
będzie ogromną

frajdą, ale też
niezwykłą lekcją
dysponowania
swoimi
finansami.
Staś i Dawid

pko.pl

Gra planszowa dotycząca
 mojej ulubionej książki

.

.
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sprawach
musicie
przekonać się
sami.
Jeśli miałabym
oceniać książkę
„Tajemnica
nocnego
pociągu”, to na
pewno
wystawiłabym
opinię
pozytywną.

Podobało mi się
to, że niczego
nie byłam
pewna do
ostatnich stron
książki. 
Polecam

Zuzia

Uwaga! Dobra książka!
Sylvia Bishop: „Tajemnica

nocnego pociągu”

Pustynny piesek Nazwa „fenek”
pochodzi z
języka
arabskiego,
 znaczy „lis”.

Pustynny lisek
jest narodowym
zwierzęciem
Algierii, a
piłkarską
drużynę tego 

kraju
nazywa się Les
Fennecs, czyli 
Fenkowie.

Nadia

Kolejna ciekawa
książka pojawiła
się w szkolnej
bibliotece! Tym
razem pozycja
dla nieco
młodszych
czytelników.
Powieść
detektywisty-
czna
skierowana jest
do grupy
wiekowej 8-11
lat. Napisana
przyjaznym
 językiem treść,
aż prosi się 

o przeczytanie.
„Tajemnica
nocnego
pociągu jest
debiutem młodej
pisarki- Sylvii
Bishop.
Opowieść
przedstawia
ekscytującą
podróż Max.
(Tak, Max to
francuskie imię
żeńskie.)
Dziewczynka
po dziewięciu
latach
nieciekawego
życia w Paryżu

wyrusza w
podróż swojego
życia. Jeszcze
przed
wyruszeniem
dowiaduje się o
nietypowej
kradzieży
cennego
diamentu
Złamane Serce.
Już w pociągu
Max spotyka
wielu
podejrzanych.
Gruba pani,
nierozgarnięty
chłopak, 
rudowłosa
dziewczyna, 

umięśniony
ochroniarz…
Zachowanie
wszystkich tych
pasażerów
pociągu z
Paryża o
Stambułu
wydaje się
niejasne. Na
szczęście w
Turcji na
dziewczynkę
czeka troskliwa
ciotka, która
dobrze się nią
zajmie. Jednak
czy na pewno? 
W podróży Max
towarzyszy
ekscentryczna
zakonnica, 
która nagle
okazuje się
być… O tym i o
wielu innych 

Występuje na
suchych i
pustynnych
terenach Afryki.
Jest
najmniejszym
przedstawicie-
lem rodziny
psowatych,
uchodzi za
największego
ssaka
drapieżnego
Sahary. Osiąga
30–40 cm
długości, 
samce ważą
ok. 1,5 kg,

samice ok. 0,8
kg. Ma
charaktery-
styczne, duże
uszy,
dorastające do
15 cm, dzięki
którym ma
dobry słuch i
może
efektywnie
chłodzić
ciało. Żyją do 10
lat w warunkach
naturalnych, a w
niewoli do 12 lat.

Fenki mają
łagodne
usposobienie i
łatwo je oswoić.
Śpią za dnia, w
piasku Sahary,
żerują nocą.
Polują na
chrząszcze,
ptaki i
jaszczurki,
zjadą też jaja.
Żywią się także
roślinami, które
są dla nich
źródłem wody.

psy.pl

.

Fenek

.
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Uważaj na tego kota!

8 marca miał
premierę film od
Marvel Studios
pt.’’Kapitan
Marvel’’ i od
razu podbił kina
na całym
świecie.
Twór ten
posiadał wiele
świetnych
postaci, o
których też
warto napisać
artykuł, 
ale ja chciałbym
się skupić

 na bohaterze
pokochanych
przez
wszystkich, a
mówię tu o
kocie imieniem
‘’Goose’’.
Należał do
nauczycielki,
mentorki i do
przyjaciółki
Kapitan Marvel
imieniem Marr-
Vell. Od
początku ten
futrzak polubił
naszą Karol
Danvers. 

Gdy Marr-Vell
odeszła
‘’Goose’’ został
pod opieką
Karol, lecz
potem ona
oddała go
Nickowi Fury,
czyli
dyrektorowi
S.H.I.E.L.D .
Nick pokochał
kota, ale nie
spodziewał się,
czym tak
naprawdę jest! 
Pewnego
razu, gdy Fury i
jego kot byli w
potrzasku,

bez broni i
innych
gadżetów do
walki, zdarzyło
się coś
niesamowitego.
Gdy podszedł
do nich strażnik
Kree, Goose
postanowił
pokazać swoje
umiejętności, a
z jego paszczy
wyszły wielkie
macki
niczym u
ośmiornicy.
Okazało się, że
tak naprawdę to
kosmita rasy
‘’Flerken’’, która
zamieniała się
w koty.

Nie
przeszkadzało
to jednak, aby
nadal był on
najlepszym
przyjacielem
Furyiego. Raz
doszło do tego,
że zjadł
kosmiczny
artefakt o
nazwie
Tesseract, po
czym myślał,
że to koci
kłaczek...
Jest to
postać warta
uwagi i w filmie
‘’Kapitan
Marvel’’ robi
prawdziwe
show! 

Ciekawi mnie,
co porabiał
podczas
ataku Thanosa
na ziemię, ale
kto wie, może
już zjadł tego
szalonego
tytana?
Swoją drogą
polecam film
‘’Kapitan
Marvel’, bo to
solidny
blockbuster
odświeżający
nieco
gatunek, bo
przecież w roli
głównej
zobaczyliśmy
kobietę!

Kajetan

. KAPITAN MARVEL

REDAKCJA WYDANIA: Wojtek, Kajetan, Zuzia, Staś, Dawid, Nadia
OPIEKUN: Karolina Strógarek

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

. filmweb.pl
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