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POZYTYWNA ENERGIA

Hallo World Day,
czyli Światowy
Dzień Życzliwości i
Pozdrowień, to
święto wywodzące
się ze Stanów
Zjednoczonych.
Powstało z
inicjatywy
braci Briana i
Michaela
McCormacków,

serdeczności,
uśmiechu,
mówienie dobrych
słów i niesienie
bezinteresownej
pomocy innym.

którzy w 1973 roku
zaprotestowali
przeciwko
konfliktowi
zbrojnemu
pomiędzy Egiptem
a Izraelem. 
Obecnie Światowy
Dzień Życzliwości i
Pozdrowień jest
obchodzony w 180
krajach

21 listopada z
inicjatywy
Samorządu
Uczniowskiego
obchodziliśmy  w
naszej szkole
Światowy Dzień
Życzliwości i
Pozdrowień, aby
podkreślić jak
ważne dla każdego
człowieka jest:
potrzeba szacunku,

 i ma  wymiar
społeczny.
Promujmy zatem
życzliwość,
zarażajmy nią
innych, zachęcajmy
do czynienia dobra
na różnych
płaszczyznach
codziennie, nie
tylko od święta, bo
to tylko od nas
zależy. 
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KULTOWE ANIMACJE
Przedstawiam jedne z najlepszych kreskówek, jakie oglądałam.

1. "Avatar:
legenda
Aanga"
  
Ta kreskówka
rysowana
odrobinę na styl
anime
opowiada o
słynnym
avatarze,
ostatnim magu
powietrza, który
musi uratować
świat przed
zagładą władcy
ognia Ozai. 
Tamtejszy świat
jest bowiem
podzielony na
cztery żywioły i
jego magów:
ognia, ziemi,
wody i
powietrza.
Jednak kiedy
naród ognia
zbuntował się i
wszczął wojnę
wszystko się
zmieniło.
Jedyna
nadzieją
potępionyh
ludzi był
właśnie avatar -
człowiek, który
zawsze
odradzał się i
powstrzymywał
chaos na
świecie. A ten
razem z
przyjaciółmi:
Katarą i
bojowym, 

komediowym
Sokką
przemierza
świat ucząc,
bawiąc i
rozwijając się w
celu
poskromienia
terroru władcy
ognia.  Ten
serial
charakteryzuje
się lepszym
światem magii
niż w "Harrym
Poterze" i
scenami walki
równymi tym w
"Matrixie".
Fantastyczne
relacje między
bohaterami
doprawione
odpowiednim
żartem mogą
zdziałać cuda.

2. "Wodo-
grzmoty
Małe"

  Detektyw
Diper i
pozytywnie
nastawiona
wariatka Mabel
to niesamowite
rodzeństwo.
Pewnego lata
przyjeżdżają oni
na wakacje do
chaty swojego
wujka Stana w
miasteczku
Wodogrzmoty
Małe. 

 Z pozoru
normalne i
spokojne
miejsce skrywa
jednak w sobie
wiele tajemnic,
sekretów i
zjawisk
paranorma-
lnych, z którymi
młode
rodzeństwo
będzie musiało
się zmierzyć.
 Następuje
wiele ciekawych
zwrotów akcji,
spotkamy tam
również
mnóstwo
komediowych
sytuacji i
żartów. Bardzo
przyjemnie
ogląda się ich
poczynania, a z
bohaterami
łatwo i szybko
można się zżyć.
Świetnie
zrealizowany
pomysł na całą
historię jak i
postacie -
każda z nich
jest wyjątkowa i
unikatowa. 
Z całego serca
polecam
obejrzeć
wszystkie trzy
sezony.

Magda

ŚMIESZNE 
ZWIERZĘTA

.
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naekranie.pl

naekranie.pl
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Eurowizja Junior 2019
Tym razem to Polska właśnie organizowała ten
ogólnoeuropejski muzyczny konkurs.   

Sąd nad Balladyną
Niecodzienne podsumowanie omawiania dramatu
Juliusza Słowackiego. 

pokonując
wszystkich
kandydatów.
Współprowa-
dząca, Ida
Nowakowska 
przekazała
polskiej 

reprezentantce
trofeum.  Za rok
znów Polska
przywita gości z
Europy,
otwierając 
Eurowizję
Junior 2020.

A może znowu
uda się
wygrać? 

Łukasz

Stało się tak
dzięki Roksanie
Węgiel, która w
roku 2018
wygrała
Eurowizję
Junior
zorganizowaną
w Mińsku. O
imprezie stało
się głośno
właśnie po tej
wygranej, kiedy
Roksana
zaprezentowała
piosenkę
,,Anyone I want
to be”. 

W tym roku, po
zwycięstwie w
programie
,,Szansa na
sukces”
zadebiutowała
Wiktoria Gabor.
To właśnie ona
reprezentowała
Polskę w
tegorocznym
wydaniu. Na tę
okazję nagrała
własną
piosenkę 
pt.
,,Superhero”. 

Po wszystkich
występach
przyszedł czas
na głosowanie
Jury. Te
eliminacje
wygrał
Kazachstan, a
my zajęliśmy 2
miejsce z dość
dużą stratą. 
W internetowym
głosowaniu
publiczności
wygrała
Polska, 

odnaleźli się w
powierzonych
im rolach,
wykazali się
znajomością
treści lektury
obowiązkowej,
tworząc
znakomite
widowisko. 

przysięgłych w
składzie:
Mateusz
Kamiński,
Agnieszka
Piątek i Adrian
Baszyński,
która
ostatecznie
uznała
oskarżoną
winną
zarzucanego jej
czynu.
Wszyscy
uczniowie
znakomicie

W dniu
14.11.2019 r.
klasa 8b wraz z
panią Klaudią
Dziergas
zorganizowała
całkiem
spontaniczną
inscenizację.
Na lekcji języka
polskiego
rozegrała się
zaimprowizowana
rozprawa
Balladyny
oskarżonej o
zabójstwo
Aliny,

której
przewodniczyła
sędzia Oliwia
Zielnik,
Balladynę (w tej
roli Anna
Budzińska)
bronił mecenas
Jakub Obliński,
akt oskarżenia
skonstruował
prokurator
Paweł Bujacz. 
Zeznania
świadków
bacznie
analizowała
ława 

.

.

.
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Laury dla Zuzanny

KOLEJNY SUKCES NASZYCH
SZACHISTÓW

W sobotę 
16 listopada
2019 r. w Pile
odbyły się
Mistrzostwa
Powiatu
Pilskiego 
w Szachach
Drużynowych
dla uczniów
Szkół
Podstawowych
rocznik 2007 
i młodsi.
Naszą 
szkołę
reprezentowała
drużyna,

.

którą 
tworzyli
następujący
uczniowie:
Blanka 
Molska 
z klasy 5d,
Mateusz 
Knapik 
z klasy 6e,
Mikołaj 
Dudek 
i Jeremi
Sienkiewicz 
z klasy 5f.

Miło nam
oznajmić, że
nasz zespół po
trudnej i
emocjonującej
rywalizacji
zajęła 
III miejsce 
w organizowa-
nych
zawodach.
Serdecznie
gratulujemy i
życzymy
kolejnych
sukcesów.

Magda Riske

27 listopada
2019 r.
uczennice
Zuzanna
Kassner i
Zuzanna Bujacz
reprezentowały
naszą szkołę w
Międzyszkolnym
Konkursie
Recytatorskim
„Dla
Niepodległej” 

organizowanym
przez Szkołę
Podstawową 
nr 6.
Dziewczyny w
dojrzały sposób
zaprezentowały
utwory Juliusza
Słowackiego i
Cypriana
Kamila
Norwida. 

REDAKCJA WYDANIA:  Magda, Łukasz,  Jakub, Julka, p. M. Riske, p. K. Dziergas, 

OPIEKUNOWIE: Patrycja Burzyńska, Karolina Strógarek
KONTAKT: niecodziennikszkolny@gmail.com

niecodziennikszkolny.wordpress.com

Zaszczytne 
III miejsce w
niepodległo-
ściowych,
recytatorskich
potyczkach
wywalczyła
Zuzanna
Kassner.
Gratulujemy!

Julka

MR
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