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KLASY DSD W BERLINIE

najnowszymi
ofertami duńskiej
firmy. 
Po pysznym
obiedzie 
wzięliśmy udział w
grze miejskiej.
Pierwsze zadanie
polegało na
odnalezieniu
pomnika, 
który składał się 
z 2711 

betonowych
klocków.
Poznaliśmy 
historię "muru
berlińskiego".
Zobaczyliśmy
Bramę
Brandenburską
oraz siedzibę
niemieckiego
parlamentu
Reichstag.

W piątek 
24 maja 2019 roku 
klasy 5e oraz 4e
pojechały na
wycieczkę 
do Berlina, aby
podszkolić język
niemiecki, 
obejrzeć zabytki i
przy okazji
zintegrować klasy
biorące udział w
programie DSD.

W stolicy 
Niemiec udaliśmy
się do drugiej
części stare urz
urządzenia
techniczne oraz
samochody.
Następnie 
mogliśmy zapoznać
się z historią
popularnych
klocków Lego 
oraz z 

Odbyliśmy długi
spacer ulicami
Berlina. Wszyscy
uczestnicy
wycieczki byli
bardzo zadowoleni i
na pewno
pozostanie na
długo w  ich
wspomnieniach.

Zuzia

.

W tym
numerze:

Pomysłowa kartka
świąteczna

Legenda wieszcza
Adama

Baśniowy sukces

5 Sekund

JBL XTREME 2

Najdroższe obrazy
świata

.

https://scratch.mit.edu/projects/301827120/
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Tuż przed
Świętami
Wielkanocnymi
Fundacja
Orange
organizator
projektu
edukacyjnego
#SuperKoderzy
ogłosiła 

konkurs na
projekt własnej,
scratchowej
kartki
świątecznej.
II miejsce zajęła
Zuzanna
Kassner, która
stworzyła

ciekawy i
kreatywny
projekt kartki w
formie
wielkanocnego
labiryntu z
zagadkami.

Baśniowy sukces

Legenda wieszcza
Adama

7 maja 2019
roku w Szkole
Podstawowej 
nr 7 w Pile
odbył się
Konkurs
Wiedzy o
Adamie
Mickiewiczu 

„Legenda
wieszcza
Adama”. Test
sporządzony na
potrzeby
konkursu
okazał się dość
trudny i
wymagający. 

Laureatką
została
Dominika
Kobiałka, a
szkołę
reprezentowała
także Zofia
Lipska.

Pomysłowa kartka świąteczna

https://scratch.mit.edu/projects/301827120/

.

Maja Lipińska i
Igor Lipka-
Kozanka -
uczniowie klas
4 - wywalczyli
III miejsce w
konkursie 
,,W
zaczarowanej 

krainie baśni"
organizowanym
przez Szkołę
Podstawową 
nr 12.
Nie mieli sobie
równych w
konkurencji na
najlepsze 

przebranie i
wykazali się
ogromną
znajomością
utworów
baśniowych.

.

https://scratch.mit.edu/projects/301827120/
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5 SEKUND!

JBL XTREME 2

„5 Sekund” to
gra, która
króluje na rynku
w segmencie
gier
wieloosobowych,
jest jedną z
najbardziej
popularnych
gier rodzinnych.
Zasady w grze
nie są zbyt
skomplikowane,
dlatego chętnie
w nią grają
dorośli  i
dzieci. W
początkowym
etapie gry
uczestnicy
wybierają sobie
kolor pionków,
w opakowaniu
są pytania, na
które po kolei
odpowiadają 

według ruchu
wskazówek
zegara. Jeśli
odpowiedź
będzie
poprawna,
uczestnik może
ruszyć się do
przodu. Na
planszy
występują dwa
pola nazwane
strefą
zagrożenia,
jeśli  osoba
wjedzie na to
pole i nie
odpowie
poprawnie na
pytanie, wraca
na pole startu.
Jeśli chcecie
mieć ciekawe i
interesujące 
zajęcie na
długie godziny,

to ta gra jest
najlepszym
wyborem. Ja
sam z moją
rodziną gram
wieczorami i
każdy uwielbia
tę grę ze
względu na to,
że pytania mają
dwa poziomy
trudności,
dlatego mogą
grać w nią nie
tylko dorośli, ale
również i
dzieci. 
Serdecznie
polecam 
i zachęcam do
zakupu tej gry
oraz umilania
sobie czasu
wieczorami. 

Kacper 

Kilka tygodni
temu, kupiłem
sobie mobilny
głośnik JBL
XTREME 2 i
postanowiłem
podzielić się 

Ma liczne
funkcje takie
jak: Powerbank,
Obsługę
rozmów oraz
tzw. Tryb
imprezowy
(możliwość
połączenia
wielu głośników
jednocześnie).
Czas jego
nieprzerwanej
pracy to około
15h. Jest
wyposażony w
mocny pasek. 
Dostępnych jest
wiele kolorów,
ja wybrałem
niebieski. 

swoją opinią na
jego temat.
Wyżej
wymieniony
model jest
większy i
cięższy od

poprzednika,
posiada
mocniejsze
przetworniki
basowe oraz
jest
wodoodporny.

Najfajniejsze są
tu dwie
membrany,
które przy
odtwarzaniu
muzyki
równomiernie
pulsują zgodnie
z jej rytmem.
Głośnik
świetnie nadaje
się do
urządzania
imprez na
świeżym
powietrzu.
Odporność na
zachlapania
gwarantuje
nam, że długo
będziemy się
nim cieszyć.

JBL wyglądem
przypomina
pękatą tubę
pokrytą
materiałem
przypomina-
jącym siatkę,
pod którą
znajdują się
dwa głośniki
wysokotonowe.
Po bokach
znajdują się
kolejne dwa,
które z kolei
mają za
zadanie
odtwarzać
niskie tony.
Polecam.

Cyprian

. .
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 KRZYK –
119,9 MLN
DOLARÓW 
 “Krzyk” Edvarda Muncha
został
namalowany w
1895 roku. Co
ciekawe,
“Krzyk” powstał
w czterech
wersjach i
każda z nich
zachowała się
do dnia
dzisiejszego. W
2012 roku ten
obraz został
wystawiony na
licytację. Cena
ostateczna
wyniosła 119,9
miliona
dolarów. 

PORTRET
ADELI BLOCH-
BAUER I – 135
MLN
DOLARÓW 

Obraz
zamówiony
przez
Ferdynanda
Bloch-Bauera,
męża
namalowanej
kobiety. Portret
powstał w 1907
roku. Dzieło ma
bardzo bogatą
historię.
Podczas II
Wojny
Światowej
zostało
skradzione
przez nazistów,
by trafić do
Galerii
Austriackiej. Po
wielu latach, w
2007 roku
zostało
przekazane prawowitym
spadkobiercom.
Ci z kolei
wystawili je na
aukcji w Los
Angeles.

Portret Adeli
Bloch-Bauer
trafił
ostatecznie do
Ronalda
Laudera. 

KOBIETA III –
137,5 MLN
DOLARÓW
 obraz, który
namalowany w
1953 roku
przez Willema de
Kooninga.
“Kobieta III” jest
jednym z
sześciu dzieł,
które
przygotował
holenderski
artysta. Obraz
został kupiony
w 2006 roku
podczas aukcji
za 137,5
miliona dolarów
przez Stevena
A. Cohena.

Kacper N.

 REDAKCJA WYDANIA: Zuzanna, Agata, Oliwia, Kacper, Cyprian, Kacper N.
OPIEKUN: Karolina Strógarek

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

NAJDROŻSZE OBRAZY ŚWIATA

Ile może kosztować obraz? Tysiąc złotych? Sto
tysięcy? Może sto milionów? Wszystko zależy od
zasobności portfela osoby zainteresowanej oraz
oczywiście od tego, ile chce przeznaczyć na dane
dzieło. 

Krzyk E.Munch

G.
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