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Żywa lekcja muzyki

nauki gry na
instrumentach, 
a wspólnie
spędzony czas
pozostawił miłe
wspomnienia.

Zorganizowała
Magda Riske

W czwartek- 23
stycznia 2020 roku
w bibliotece
szkolnej, która jest
miejscem promocji
talentów i literatury
tematycznej,
zaprezentowaliśmy
utalentowanych
uczniów naszej
szkoły. Swoje
umiejętności gry na
instrumentach
prezentowali 

następujący
uczniowie: Anna
Bąk z klasy 5f,
Maja Pęciak-
Osińska z klasy 5d i
Maks Pęciak-
Osiński z klasy 7d,
Oliwia Wawrzyniak
z klasy 6h,
Zuzanna Bujacz i
Zuzanna Patelska z
klasy 6e oraz
Maciej Kądziela 

z klasy 8b i
Tymoteusz Wróbel
z klasy 8a.
Atmosfera 
podczas zajęć 
była wspaniała, 
a entuzjazm 
i uśmiech
zaproszonych gości
potwierdzał,
że obcowanie  
z żywą muzyką

uwrażliwia i daje
wiele emocji oraz
zabawy. Warsztaty
miały także na celu
przybliżenie
budowy
prezentowanych
instrumentów. 
Mam nadzieję, 
że zajęcia
zaowocowały
chęcią 

.

W tym
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Upominaj  i
uświadamiaj!

Czy można
pokochać małe
bestie?
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Mol Genesis
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Upominaj  i uświadamiaj!

 Niestety,
wystarczy tylko
pójść do lasu
na mały spacer,
aby szybko
przekonać się,
jak bardzo
zaniedbaliśmy
nasz obowiązek
– ochronę
naszej planety.
Wszystkie
pozostawiane
tam śmieci są
tego
najlepszym
dowodem.
Wybrałam się
ostatnio na
niedużą
przechadzkę po
bliskiej mi
zalesionej 
okolicy, to co
tam zastało
niezwykle mnie
zszokowało i 

jednocześnie
przeraziło.
Mnóstwo
 plastikowych
opakowań,
foliowych
torebek, petów
od papierosów,
butelek
szklanych i z
tworzyw
sztucznych, a
nawet
samochodowe
opony (cały
komplet).
Dlaczego ludzie
zostawiają te i
inne odpadki
miejscach,
które
definitywnie nie
są do tego
przeznaczone?
Takie
lokalizacje 

powinny być
strefami relaksu
i odpoczynku
dla ludzi, a
także terenem
życia zwierząt.
Tymczasem
zamieniają się
w prawdziwe
wysypiska. Nie
wiem, czy to
przez czyjąś
głupotę, brak
wiedzy czy
jeszcze coś
innego, ale
wiem, że to
ogromny
problem, który
trzeba pokonać.
Pytanie tylko
jak? Otóż to
wcale nie takie
trudne, jest
wiele
sposobów. 

Na przykład
można zastąpić
jednorazowe,
plastikowe
butelki na takie
wielorazowe. 
To samo
należało by
zrobić również
z woreczkami,
w które tak
często
pakujemy 
np. drugie
śniadania do
szkoły lub
pracy. Trzeba
tylko zakupić
zwykłą
śniadaniówkę,
jest ich
naprawdę 
 wiele, tyle
rodzajów,
kolorów – 

jestem pewna,
że każdy
znajdzie coś dla
siebie.
Ograniczenie
kupowania
zbędnych
rzeczy z
tworzyw
sztucznych
też nie jest
głupim
pomysłem.
Zamiast mówić
o
zanieczyszcze-
niach
powietrza,
może warto
pojechać od
czasu do czasu
autobusem, a
nie
samochodem,
który produkuje
niewyobrażalną
ilość spalin. 

W kominku pal
drewnem, a nie
szkodliwym
węglem lub
innymi nieprze-
znaczonymi do
tego rzeczami.
Te i znacznie
więcej
sposobów
naprawdę
trzeba
wprowadzić w
życie, a jeżeli
już to zrobiłeś
to motywuj do
tego innych.
Namawiaj
swoich bliskich,
rodzinę,
przyjaciół,
znajomych,
a także
nieznajomych.
Upominaj ich i
uświadamiaj.

Czy na pewno
chcesz końca
normalnego,
zdrowego życia,
cudownych
roślin i zwierząt,
świeżego,
czystego
powietrza i
wody? Nie
wydaje mi się,
że ktokolwiek
by tego chciał.
Powstrzymajmy
to razem.

Magda
.

.

Jakub

Magda
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Czy można pokochać małe bestie?
8 stycznia 2020 r. w bibliotece szkolnej SP 11 im. Królowej Jadwigi zorganizowano wystawę pająków.
Bardzo ciekawie o nich opowiadał  Bartek Czaja  z 7b. Wystawa cieszyła się dużym  zainteresowaniem
obejrzało ją ponad 250 uczniów z klas 5-8 pod opieką nauczycieli. Organizatorem była pani Ewa Smęda.

Bartosz ma 14 lat, uczy się 
w SP 11 im. Królowej Jadwigi 
w Pile. Zapewne wielu z Was  go
zna, jednak nie każdy wie o jego
dosyć ekscentrycznym hobby.
To co często nas przeraża, jego
fascynuje. Bartosz lubi małe
zwierzątka, normalne? Pewnie...,
ale jego ulubieńcy są pokryci
włosami i mają 4 pary nóg... Tak,
interesuje się pająkami.
 Na co dzień po szkole  czas
spędza w O!ZOO w Pile. Pomaga
przy pielęgnacji zwierząt
egzotycznych.

Zadaliśmy Bartkowi kilka pytań?
Od kiedy interesujesz się
pająkami? 
 Pająkami interesuję się od dawna,
babcia 4 lata temu kupiła mi
pierwszego pająka.

 Skąd się wzięła ta fascynacja?
Ludzie raczej lubią niegroźne i
przytulne zwierzątka...
 Bo to są niegroźne zwierzątka.
 Na początku zanim dostałem
pierwszego pająka dużo na ten
temat czytałem książek, Starałem
się zgłębić wiedzę, aby stworzyć
pająkom jak najlepsze warunki
rozwoju. W tym roku byłem
współorganizatorem wystawy 
pt. „Zwierzęta egzotyczne” w UAM
w Pile.

 Twój pierwszy własny pająk?
 Moim pierwszym pająkiem był
Ptasznik kędzierzawy.

Jak bliscy reagują na Twoje
zwierzaki ?
Rodzina toleruje to moje hobby.
Bardzo lubię pająkom robić
zdjęcia. Dużo czasu spędzam w
plenerze, obserwując przyrodę.
Dlaczego właśnie pająki? 
Są to zwierzęta, których reakcji nie
da się przewidzieć, ptaszniki  w
dodatku są prawie ślepe.
Rozróżniają tylko dzień od nocy, a
świetnie lokalizują pokarm.
Działają instynktownie, przez co
można obserwować u siebie w
domu naprawdę dzikie zwierzęta.
Zdarzyły się jakieś
niebezpieczne sytuacje?
Tak, ugryzł mnie pająk. 
Jednakże moda na popisywanie
się pająkami powoli mija i zostają
w tym tylko ludzie, którzy po prostu
to lubią.

Zanim kupisz pająka, poczytaj o
niebezpieczeństwie, jakie może 
Ciebie spotkać. Nie wszystkie
pająki są jadowite, ale możesz być
np. uczulony. Przestraszone mogą
ugryźć. Uprzedzam, że nie są dla
uczulonych, ponieważ większość
ptaszników oprócz jadu posiada na
odwłoku włoski (obronne), które
zaniepokojone zwierzę wyczesuje
z odwłoka. Wbijają się w skórę
człowieka, pieką, swędzą, mogą
działać jak alergeny. Ugryzienia
przestraszonego pająka nie należy
lekceważyć. Nawet słaby jad
gatunku uważanego za łagodny
może przysporzyć kłopotów, bo
przecież każdy organizm inaczej
reaguje na truciznę.
Decyzja  o posiadaniu
jakiegokolwiek zwierzątka musi
być przemyślana. Każde zwierzę
wymaga opieki i pielęgnacji.

Bartek. ES
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STATEK MOL GENESIS

sypialnie i
łazienkę. Na
tym samym
pietrze
schody na
mostek
kapitański – to
miejsce, skąd
dowodzi się
całym statkiem.

Mój tata bardzo
często tam
chodzi. Tam
można
sterować,
hamować i
robić wszystko
ze statkiem.
Jest tam bardzo
dużo

przycisków,
pokreteł i
monitorów –
wygląda trochę
jak na statku
kosmicznym.

Julka

Po zwiedzaniu
Zoo w Brisbane
pojechałyśmy
do portu.
Wsiadłyśmy na
statek MOL
GENESIS. To
kontenerowiec
czyli przewozi
kontenery, to
takie jakby
wielkie skrzynie
(każda z nich
mieści się na
samochodzie
ciężarowym). 
Nasz statek
może wziąć
5705 takich 

kontenerów na
raz. Szybko się
przyzwyczaiły-
śmy do hałasu
i bujania.
Od razu tata
nam pokazał
statek, 
następnego
dnia miałyśmy
kurs, co robić
w razie pożaru
na statku. 
W takim
przypadku
należy ubrać
się w specjalne
stroje, wziąć 

kamizelki
ratunkowe i
zejść na piętro
B do szalupy.
Do pokoju
przyjechałyśmy
(ku naszemu
zdziwieniu)
winda. Statek
nie ma pieter
1,2,3, itd. tylko
A,B,C, i tak aż
do G gdzie
mieści się
nasza kabina -
kabina
kapitana. Mamy
tam pokój
dzienny, 

.

. .

REDAKCJA WYDANIA:  Magda, Julka, Bartek, p. Magda Riske

OPIEKUNOWIE: Patrycja Burzyńska, Karolina Strógarek

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