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DLA FILIPA
Każdy, kto
chce
pomóc,
może wziąć
udział w
wielu
akcjach
organizo-
wanych na
rzecz Filipa.
Nie bądźcie
obojętni.     
 To
naprawdę
niewiele
kosztuje.
Zachęcajcie
rodzinę,
znajomych.
Rozpowsze-
chniajcie
wśród nich
informacje
o akcjach.

.
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Niezapomniana podróż
ciąg dalszy

Całe miasto
świątecznie
udekorowano
lampkami i
sztucznymi
choinkami. Było
to bardzo
dziwne uczucie
– widzieć
ozdoby
świąteczne, a
zaraz obok
palmy i ludzi w
krótkich
spodenkach.
Temperatura
 wynosiła około
28 stopni
Celcjusza. 
Na kolację
zjadłyśmy
sushi, bo
kuchnia
japońska jest
bardzo
popularna. W
ogóle Australia
nie ma swoich
lokalnych dań,
tylko jest tu
dużo różnych

potraw z wielu
krajów,
zwłaszcza z
Azji i Wielkiej
Brytanii. Po
kolacji
wróciłyśmy do
hotelu,
wyspałyśmy
się, a 
następnego
dnia
pojechałyśmy
do ZOO.
Taksówkarz,
który nas
zawoził,
pokazał nam
jeszcze pole
golfowe, na
którym kangury
biegały sobie
bez żadnych
ograniczeń i
żyły na
wolności. To
zoo jest
niezwykła, bo
zwierzęta,
które tam
mieszkają są
uratowane z 

rożnych
niebezpie–
cznych dla nich
sytuacji, a nie
łapane
specjalnie po
to, żeby ludzie
je oglądali. Na
przykład koale
są uratowane z
pożarów buszu,
a kangury z
kolizji
drogowych.  W
zoo
widziałyśmy
wombaty (takie
duże świnki
morskie),
papugi, diabły 
tasmańskie,
dziobaki,
kazuary,
jaszczurki i
kameleony, 
węże, psy
dingo,
nietoperze,
karmiłyśmy
kangury

i głaskałyśmy
koale. Po
powrocie
spakowałyśmy
nasze rzeczy i
pojechałyśmy
do portu, gdzie
już czekał na
nas statek MOL
GENESIS. 
A o statku
napiszemy w
kolejnym
artykule.
Julka z Natalką

Dziobak

.

.

JR



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Numer 15 01/2020 | Strona 3 
www.juniormedia.pl Niecodziennik Szkolny 2019-2020

W dzisiejszych
czasach bardzo
dużo mówi się o
ekologii. Ludzie
zmierzają do
zachowania
naturalnego
środowiska lub
możliwie jak
najmniej 
zmodyfiko-
wanego. 
Zmieniając
swoje
codzienne
przyzwyczajenia,
każdy z nas
może
przyczynić się
do poprawy
stanu naszej
planety. 

Moja rodzina
też stara się żyć
ekologicznie.
Mama często
powtarza, że
małe rzeczy
liczą się przede
wszystkim
wtedy, gdy
robią je miliony.
Dlatego ja
także zmieniam
swoje
przyzwyczajenia,
aby przyczynić
się do poprawy
naszych
warunków
życia.

W te wakacje,
będąc nad
morzem byłam
świadkiem
dużej kampanii
pt.” Tu pijesz
bez słomki”. Od
tamtej pory
nigdy już nie
piłam napoju
ze słomką. 
Zawsze mam
przy sobie
butelkę
wielokrotnego
użytku. Nie
kupuje picia w
jednorazowych
plastikowych
opakowaniach,
ponieważ są to
zbędne tony
śmieci. 

Najbardziej
jednak
zaangażowałam
się w
segregację
śmieci. Nie
wszystkie
odpadki są
bezużyteczne,
niektóre
materiały
nadają się do
przerobienia.
Ponowne
wykorzystanie
zużytych
produktów
nazywamy
recyklingiem.
Każdy może
przyczynić 

do
zmniejszania
niepotrzebnych
śmieci,
wybierając
rzeczy, które
będą się
nadawały do
ponownego
wykorzystania.
A rzeczy, które
nie nadają się
już do użytku,
należy
pamiętać,
żeby
posegregować
przed
wyrzuceniem
do kosza.

U nas domu w
szafce pod
zlewem stoją
cztery pojemniki
na śmieci.
Zajmuje to dużo
miejsca, ale
tata mówi, że
tak musi być.
Mamy
oddzielne
śmietniki na
makulaturę,
plastik, szkło i
śmieci ogólne.
Brakuje nam
jeszcze
pojemnika na
odpady BIO

jednorazowych
woreczków,
które są w
sklepach. Życie
ekologiczne
wymaga
zaangażo-
wania, ale jest
to zachowanie

bardzo ważne
dla naszej
planety i dla nas
samych.
Przestrzeganie
tych zasad daje
mi dużo
satysfakcji.

Czuję, że robię
coś dobrego nie
tylko dla siebie,
ale dla
wszystkich
żywych istot na
mojej
kochanej Ziemi.

Lidka

czyli
biodegrado-
walne, to
znaczy np.
obierki po
warzywach i
owocach, ale
nie mamy już
na to miejsca.

Podobnie jak
cztery lata
temu, w tym
roku również
planuje wziąć
udział w akcji
sadzenia
drzew.
Przyniosłam
wtedy małą

sadzonkę
drzewka i
posadziłam ją z
mamą obok
naszego bloku,
na Zielonej
Dolinie. Moje
drzewko rośnie
do tej pory. Jest
duże i piękne.
Mama
powiedziała, że
uszyjemy
jeszcze torebki
ekologiczne z
firanek, na
owoce i
warzywa, żeby
nie używać
plastikowych,

LM

„Ekologia – co mogę zrobić dla naszej planety?”
Małe rzeczy liczą się przede wszystkim wtedy, gdy robią je miliony.

.
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Jak można pomóc
Filipowi?

1. Zbiórki pieniędzy z udziałem
wolontariuszy Szkoły Podstawowej
nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile
odbędą się od poniedziałku do
czwartku, 13 – 16 stycznia 2020
roku:
a. W galerii VIVO w godzinach od
16.00 – 18.00,
b. W Kauflandzie, w godzinach od
16.00 – 18.00.
2. Od 10 stycznia 2020 roku w
sekretariacie szkoły i w gabinecie
wicedyrektorów udostępniona jest
puszka, do której codziennie
można wrzucać pieniądze na
leczenie Filipa.
3. Samorząd Uczniowski
zorganizuje również na terenie
Szkoły Podstawowej nr 11
w Pile:
a. Kiermasz maskotek, zabawek,
gier, książek – od poniedziałku do
piątku,

5. Aukcje na rzecz Filipa podczas
koncertu charytatywnego 17
stycznia 2020 roku
w Inwest Parku, od godziny 16.00
pomiędzy występami.
6. Można dodatkowo wpłacać
pieniądze na zbiórkę prowadzoną
przez fundację „Kawałek Nieba”:
http://kawalek-nieba.pl/filip-
kazmierczak
7. Powstała grupa informacyjna
oraz licytacje na Facebook „Razem
dla Filipa”:
https://www.facebook.com/groups/2975673475790138/w
godzinach od 9.00 – 13.00, a po 17
stycznia 2020 w każdy piątek
tygodnia do wyczerpania zasobów,
b. Kiermasz ciast w czasie zebrań
dla Rodziców – we wtorek, 14
stycznia 2020 roku, od 15.30 –
17.00.
4. Koncert charytatywny 17
stycznia 2020 roku w Inwest Parku
od godziny 16.00.

.

DOBRO POWRACA! Dlatego nie
bójmy się
czynić dobra!
Przecież w ten
sposób czyjś
świat chociaż
przez chwilę się
uśmiecha... lub
rozjaśnia się
nadzieją na
lepsze jutro.  

W sytuacji, w
której należy
komukolwiek
pomóc, nikt z
nas nie
zastanawia się
nad
korzyściami.

Człowiek, który
okaże
bezinteresowny
odruch serca
nie oczekuje
podziękowań.  

Nie każdy w to
wierzy, ale
"dobro
powraca" w
najmniej
oczekiwanym
przez nas
momencie. 

Czasami
niewiele
potrzeba, by
okazać komuś
dobre serce.
I tak się stało w
naszej szkolnej
społeczności.
Wszyscy,
uczniowie,
rodzice,
nauczyciele i
pracownicy pod
okiem 

dyrekcji szkoły
zaangażowali
się w niesienie
pomocy dla
chorego kolegi.
Filipowi
życzymy
zdrowia, a
wszystkim
pomagającym,
wiary, w to, że
dobro powraca.
Paula i
Roksana

.

REDAKCJA WYDANIA:  Julka, Natalka, Lidka, Paula, Roksana
OPIEKUNOWIE: Patrycja Burzyńska, Karolina Strógarek

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