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Niezapomniana podróż

W połowie
grudnia razem
z mamą i
siostrą
rozpoczęłam
podroż do
Australii. Ale to
nie był początek
mojej przygody.
Zaczęło się od
przygotowań:
trzeba było
kupić bilety,
wyrobić wizy i
spakować się. 

Miałyśmy dużo
bagaży, ale
jakoś dałyśmy
radę. Z Piły do
Warszawy
pojechałyśmy
pociągiem. Tam
miałyśmy
zarezerwowany
hotel i spałyśmy
w nim do dnia
wylotu. Lot z
Warszawy do
Dubaju był
przyjemny.
Trwał 5 godzin.
Później, na
lotnisku

czekałyśmy na
samolot do
Brisbane
(kolejne 5
godzin). Gdy
wsiadlam do
drugiego
samolotu,
zdałam sobie
sprawę, że
przede mną
jeszcze 14
godzin lotu. Ale
7 godzin
spałam, więc
podróż nie była
mecząca. 

W trakcie całej
wyprawy
lotniczej
obsługa podawała
pyszne posiłki, 

upominki i
nawet zrobili
nam
pamiątkowe
zdjęcia. Cała
podróż
samolotami 

trwała 24
godziny. Po
przylocie
odebrałyśmy
bagaże. 

Miał na nas
czekać agent,
czyli taki ktoś,
 kto miał się
nami opiekować
zanim
wsiądziemy na
statek, ale coś
nie wyszło i nie
przyjechał. I
dlatego same
pojechałyśmy
do hotelu w
centrum miasta.
Rano
obudziłyśmy się
i  poszłyśmy
obejrzeć wielki
most nad rzeką,
która nazywa
się tak 

samo jak
miasto czyli
Brisbane. Most
jest
niesamowicie
wysoki, bo
rzeka płynie w
dole wąwozu.
Po obiedzie
spotkałyśmy sie
z Julia, która
jest Polką, ale
mieszka w
Australii i ona
pokazala nam
kilka ciekawych
miejsc w
Brisbane, m.in.:
punkt widokowy
Kangaroo Point
(na tych klifach
nad rzeka
bardzo ładnie
widać zachód 

słońca nad
miastem),
Southbank czyli
plażę i baseny
w centrum,
płynęłyśmy
promem przez
rzekę,
jeździłyśmy na
kole
widokowym i
zrobiłyśmy
pamiątkowe
zdjęcie przy
napisie
BRISBANE.

Ciąg dalszy
nastąpi

Julka z pomocą
Natalki

.

.
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Ekologia – co mogę zrobić dla naszej planety?

Witam,
nazywam się
Lena
Wawrzyniak i
chcę
opowiedzieć o
ekologii.
Na Ziemi jest
coraz więcej
odpadów, a
nasza Planeta
umiera. W
morzach i
oceanach jest
coraz więcej
plastiku i innych
śmieci. Ryby
giną przez
ludzką
bezmyślność.

Zwierzęta w
wodach zjadają
plastiki i się nim
zatruwają, a w
konsekwencji
umierają, a
nasze wody są
nie tylko w
plastiku ale
także w
martwych
zwierzętach.
Żeby ratować
Ziemię trzeba
ograniczyć
produkcję i
kupno
plastikowych
butelek, 

słomek, talerzy i
ograniczyć
korzystanie z
foliowych
torebek, które
są wyrzucane
właśnie do
mórz, oceanów
lub do lasów.
Powinniśmy
zacząć używać
opakowań
wielokrotnego
użytku np.
szklanych
butelek oraz
nosić własne
ekologiczne
torby na
zakupy.

Nie możemy
także
marnować
wody, która jest
tak ważna do
funkcjonowania
naszych
organizmów. 
Powinniśmy
również mniej
marnować
jedzenie, to że
my mamy go
dużo nie
znaczy, że inni
mają go tak
wiele np. wiele
dzieci umiera z
głodu w Afryce.

Kolejnym
ważnym
elementem jest
ograniczenie
emisji spalin z
samochodów
oraz pieców
węglowych.
Korzystnym
byłoby
zamienienie
samochodu na
transport
publiczny
(często się
zdarza że w
samochodzie
jedzie jedna
osoba,

a z transportu
publicznego
może korzystać
jednocześnie
wiele osób).
Samochód
można
zamienić także
na rower, który
nie tylko
przyczyni się do
naszego
dobrego
samopoczucia i
 dodatkowo nie
wytwarza
żadnych
szkodliwych
substancji. 
Lena

. .
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Co to jest walkman?
Kiedyś walkman był pożądany przez naszych
rodziców, a  czy wiecie, do czego służył?

aplikacja
Musical.ly.
Aplikacja daje
możliwość
nagrania
krótkich
(max.15
sekundowych)
form wideo pod
wybrany utwór
muzyczny.
Powstały klip
można

dowolnie
modyfikować za
pomocą
narzędzi
dostępnych w
aplikacji.
Platforma
dostępna jest
zarówno na
telefony z
systemem
Android, jak i
iOS.

Ania

nadspodziewanie
dobrze na
całym świecie,
niemal
całkowicie
eliminując z
rynku
wcześniejsze
modele
przenośnych
magnetofonów
kasetowych. 

Do roku 1989 r.
Sony
wyprodukowała
50 milionów
odtwarzaczy
Walkman, do
2010 r.
sprzedała około
220 mln
egzemplarzy. 

Kuba

Walkman to
przenośny,
zminiaturyzowany
odtwarzacz
kaset
magnetofonowych,
odporny na
wstrząsy.
Większość
modeli nie
posiadała
głośników, lecz
istnieją również
wyjątki z małym
głośnikiem
umożliwiającym
słuchanie bez
użycia
słuchawek. 
Nazwa
Walkman jest
znakiem 

towarowym
firmy Sony,(tej
firmy, która
wyprodukowała
konsolę ,,Play
Station"), lecz
popularnie
walkmanami
nazywa się
także
odtwarzacze
innych firm. 
Walkman został
zaprojektowany
i wypromowany
przez firmę
Sony, która w
1979 r.
wypuściła na
rynek 
przenośny
odtwarzacz o
handlowej 

nazwie Sony
Walkman.
Prototyp ten
został
zaprojektowany
przez Akio
Moritę, Masaru
Ibukę i Kozo
Ohsone, a jego
kluczowym
elementem był
mechanizm
przełączania
trybów pracy,
skonstruowany
z bardzo
płaskich, ale
szerokich
kształtek
aluminiowych 
oraz
magnezowych, 

 które
zapewniały
niewielką masę,
małe wymiary i
jednocześnie
dużą trwałość 
i odporność na
nieodpowiednie
traktowanie. 
Urządzenie to
przyjęło się w
latach 80. XX
wieku 

Co to jest Tik Tok?
Z informacji znalezionych w internecie, wynika, że Tik
Tok to jedna z najpopularniejszych platform
społecznościowych na świecie. 

W 2018 roku
była już
dostępna w 150
krajach i w 75
różnych
językach. Jest
też bardzo
popularna
wśród
młodzieży.
Działa
podobnie jak
wcześniejsza 

REDAKCJA WYDANIA:  Julka, Natalka, Kuba, Lena, Ania
OPIEKUNOWIE: Patrycja Burzyńska, Karolina Strógarek

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