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Głosujcie codziennie w aplikacji mobilnej Empiku
na pracę plastyczną  przedstawiającą scenę z
książki ,,Alicja w krainie czarów”,  która została
zgłoszona przez naszą szkołę.  
Głosowanie potrwa od 24.10 do 28 .11.2019 roku.
Jego przebieg zależy w dużej mierze od waszego
zaangażowania. Uczniowie zwycięskich szkół sami
wybiorą po 1000 książek, które chcą czytać.
Zachęcamy do aktywnego głosowania!

,,Alicja w krainie czarów” Lewis Carroll
Scena przedstawia Alicję, która przeniosła
się w trakcie snu do krainy czarów.
Spotkała w niej niesamowite postacie,
takie jak: Szalonego Kapelusznika,
Czerwoną Królową, Białego Królika,
Czestera.  Kraina czarów jest snem, 
gdzie często dzieją się niedorzeczne
zdarzenia, ale i te prawdziwe, jest
wymysłem i zagadką. Ta scena została
wybrana ze względu na to, że czytelnik
przenosi się w niezwykły, magiczny świat,
w którym króliki mówią, a karty maszerują.
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Pomóżcie naszej szkolnej bibliotece wygrać 
1000 książek w konkursie Empiku. 
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PIĘKNY GEST UCZNIÓW
PILSKIEJ "11"

W związku ze
zbliżającym się
dniem
Wszystkich
Świętych.
Młodzież Pilska
ze Szkoły
Podstawowej 
nr 11 
im. Królowej
Jadwigi
zorganizowała 
akcję „Znicz”. 
Celem akcji
była zbiórka
zniczy, które
postawiono
na grobach
zapomnianych
przez swoich
bliskich.
W dniu 18
października
2019 r. zebrane
znicze zostały 

zapalone na
wcześniej
posprzątanych
przez nich,
opuszczonych
grobach  na
zabytkowym  z
XIX wieku
Cmentarzu
Komunalnym
położonym 
przy Al.
Powstańców
Wielkopolskich.
W akcji udział
wzięli uczniowie
klasy 7b: Adam
Rożek, Bartosz
Czajka,
Szymon
Gwizun,
Szymon Hass,
Wiktoria
Przybylska, 
Magdalena
Janikowska,

DZIEŃ PAPIESKI

Dzień Papieża
Jana Pawła II to
święto
obchodzone co
roku 16
października,
ustanowione
przez Sejm
Rzeczypospo-
litej Polskiej w
hołdzie 

papieżowi -
Polakowi.
Z tej okazji
dzięki
inicjatywie 
pani Elżbiety
Martki 
powstała
wystawa 
najsłynnie-
jszych 

cytatów 
z wypowiedzi
papieża Polaka,
które miały
wpływ na bieg
historii całego
świat.

Julka

Natalia
Szymańska,
Karolina
Leśkiewicz
 oraz
 nauczyciele:
Ewa Smęda i
Dariusz
Szeremietiew.
Telewizja
Polska w dniu
18 października
2019 r.
wyemitowała 
 w
„Teleekspressie”
o godz.17.15
informacje o
pięknym geście
młodych
uczniów z SP
11 w Pile.

p. E. Smęda

.

.

.

ES

ES

EM



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Numer 5 10/2019 | Strona 3 
WWW.JUNIORMEDIA.PL Niecodziennik Szkolny 2019-2020

TOP 1O
 FILMY NA HALLOWEENOWY WIECZÓR

Miasteczko Haloween
Okazuje się, że Marnie  jest
czarownicą. Musi nauczyć się
czarów przed 13. urodzinami,
inaczej moc przepadnie. Szkoli ją 
babcia Aggie, której dziewczynka i
jej rodzina pomogą uchronić
rodzinne miasto Halloweentown
przed nadprzyrodzonymi mocami.

Pogromcy Duchów 
Właściciele firmy  „Ghostbusters”
wykorzystują swoją wiedzę na
temat zjawisk paranormalnych do
walki  z duchami, które opanowały
miasto. Trochę straszny, ale
bardzo zabawny. 

E.T. 
Film o niewytłumaczalnych
zjawiskach i stworze z obcej
cywilizacji, który przez przypadek
zostaje na Ziemi i za wszelką cenę
chce wrócić na swoją planetę. 

Niekończąca się
opowieść 

Przed Bastianem otwiera się
tajemnicza książka i wrota  do
innego świata.Chłopiec musi
uratować piękną księżniczkę i cały
świat Fantazji przed Nicością.

Hotel Transylwania 
Drakula wraz z rodziną mieszka w 
hotelu dla potworów, które chcą
uciec przed strasznym światem
ludzi. Mavis, córka słynnego
wampira,  chciałaby wyrwać się z
hotelu i poznać świat. Spotyka 21-
letni Jonathana, zakochuje się w
nim, co wywołuje lawinę kłopotów.

Rodzina Addamsów 
W Halloween nie może zabraknąć
tej najstraszniejszej, a zarazem
bardzo sympatycznej rodzinki. Są
groby, dziwne stwory, krew, no i
dawno zaginiony wujek Fester…
Odrobina strachu, trochę
wzruszenia i mnóstwo zabawy!

Hokus Pokus 
Po trzystu latach do świata żywych
wracają trzy skazane na śmierć
czarownice. Dzieciaki z Salem
muszą powstrzymać wiedźmy
przed urzeczywistnieniem niecnych
planów. 

Gremliny rozrabiają 
Prześliczne, puchate stworzonka w
pewnych okolicznościach
zmieniają się w hordę złośliwych
potworków, które terroryzują
miasto. 
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kultura.onet.pl

filmweb.com

nfilx.pl

kultura.onet.pl

wyborcza.pl
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HALLOWEENOWE 
SUCHARY

ZAPRASZAJĄ 
NA WYSTAWĘ

Stowarzyszenie
"Młodzież
Pilska"
zaprasza
wszystkich
chętnych do
odwiedzenia
wystawy
zwierząt
egzotycznych.
Takie
wydarzenie to
idealny 

.

.

REDAKCJA WYDANIA:  Julka, Jakub, Maciek, Michał

OPIEKUNOWIE: Patrycja Burzyńska, Karolina Strógarek

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

.

Koralina 
Koralina, która wraz z rodzicami
mieszka w starym domu, odnajduje
ukryte przejście do równoległego
świata, który wydaje się idealny. 
Zaczyna być niebezpiecznie, kiedy
Druga Matka chce, by Koralina
została na zawsze…

Nawiedzony Dwór 
Agent nieruchomości Jim
przyjeżdża wraz z rodziną do
rezydencji, która okazuje się
nawiedzona. Są duchy, demony i
szkielety, przed którymi nasi
bohaterowie muszą uciekać. 

Kuba
moment, by
zobaczyć i
poznać ciekawe
okazy
tropikalnych
zwierząt. 
Warto też
wesprzeć
niedawno
otwarte Pilskie
Hospicjum.
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