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Wykorzystajcie ten trudny 
dla nas czas na czytanie!

z elektronicznych
zasobów
bibliotecznych.
Wykorzystajcie ten
trudny dla nas czas
na czytanie,
poznawanie
nowych książek,
autorów.
Zachęcamy
wszystkich do
sięgnięcia po
książkę.

Drodzy Uczniowie!
Macie teraz
niezwykłą okazję,
by przeczytać wiele
interesujących
pozycji
książkowych. 
Z wiadomych
przyczyn, nie
wypożyczycie ich w
naszej szkolnej
bibliotece. 
Zachęcamy Was do
skorzystania 

Poniżej
prezentujemy linki
do darmowych
bibliotek cyfrowych.

WolneLektury.pl
Darmowa biblioteka
cyfrowa
zawierająca ponad
5500 tytułów, w tym
wiele szkolnych
lektur. Ebooki są
dostępne w wielu

formatach, w tym
na czytniki. Serwis
zawiera także
audiobooki. 

Lektury.gov.pl
Serwis zawiera
wiele szkolnych
lektur wraz z ich
wykazem oraz
opisami. Książki są
dostępne online
oraz do pobrania w
wielu formatach,
także na czytniki.

Polona.pl
Największa w
Polsce biblioteka
cyfrowa. Zawiera
stare książki oraz
inne
zdigitalizowane
zbiory. 
Większość z nich
należy do domeny
publicznej, więc są
darmowe.

cdn...str.2

.

 W tym
numerze:

Kreatywne
zadania
czytelnicze

"Czy wiecie, co
było 1 kwietnia?"

NBA 2k20

Snapchat

.

https://www.empik.com/czas-w-domu?fbclid=IwAR0JbORD4YTsocHk6mRgISqvB3-nruhNzfytyOOLq8uNxfGgauiXSidRlPI
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Zarejestruj się
lub zaloguj
(jeżeli masz już
tam konto) na
empik.com.
Aktywuj usługę
Empik
Premium.
Pobierz
aplikację Empik
Go na
smartfona i
zaloguj się.

Zachęcamy
również do
skorzystania z
oferty Empik,
który
przygotował
promocyjny
dostęp do bazy
11 tysięcy e-
booków i
audiobooków
dostępnych w
ramach aplikacji
Empik Go
dostępnej na
Androida i
iPhone’a.

Drodzy Czytelnicy,
przygotowałam dla Was dwie propozycje zadań na nadchodzący tydzień. Te aktywności nie będą
wymagały użycia komputera, zatem Wasze oczy będą mogły odpocząć. Ponadto pobudzicie swoją
kreatywność i poznacie swoje ukryte talenty. Życzę dobrej zabawy!

WYZWANIE
POETYCKIE,
CZYLI
WIERSZE Z
GAZETOWYCH
WYCINKÓW

Chciałabym
Was zachęcić
do stworzenia
własnych
wierszy z
wycinków z
gazet. Może to
być
niesamowita
zabawa, w
której będziecie
musieli
wykazać się
kreatywnością,
by 
z
przypadkowych
 wyrazów
stworzyć utwór
poetycki.

Na pewno
każdy z Was
ma 
w domu stare
gazety,
niepotrzebne
czasopisma.
Dodatkowo
potrzebna Wam
będzie
kolorowa kartka
papieru, klej i
nożyczki.
Rozpocznijcie
swoją pracę od
wycięcia słów 
i fraz z gazet.
Niech ich
będzie dużo.
Może Wam w
tym pomóc
młodsze
rodzeństwo. 
Następnie
weźcie kartkę
papieru i
stwórzcie

na niej swój
własny wiersz 
z
porozcinanych
wyrazów.
Pamiętajcie,
pracujcie
wyobraźnią,
łączcie słowa 
w niespotykane
kombinacje. Z
pewnością uda
się Wam
stworzyć
niezwykły
wiersz. Gotowy
utwór poetycki
przyklejcie na
kartkę. 
Zadbajcie, aby
Wasz wiersz
miał autora,
tytuł, strofy,
zwrotki. 

Zatem do
dzieła! Jeśli
chcecie
pochwalić się
własnymi
pracami,
zróbcie zdjęcie i
prześlijcie je na
maila:
niecodziennik
szkolny@gmail.com
Najciekawsze
wiersze
zostaną
opublikowane w
gazetce
szkolnej i na
stronie szkoły.
Po powrocie do
szkoły zrobię z
nich wystawę. 
Koniecznie
przynieście je
do szkolnej
biblioteki.
Zapraszam do
poetyckiej
zabawy!

POZDROWIE-
NIA Z DOMU
Zapraszam
Was także do
udziału w
konkursie pt.
,,Pozdrowienia
z domu",
którego
organizatorem
jest portal
CzasDzieci.pl
oraz
Międzypokole-
niowy Festiwal
Literatury
Dziecięcej.
Zadanie
konkursowe
polega na
wykonaniu
pocztówki z
pozdrowieniami. Nie
z wakacji, nie z
dalekich
podróży, ale z
domu.

.

Jak skorzystać
z promocji?
Na stronie
https://www.
empik.com
/czas-w-domu
podaj adres e-
mail, na który
zostanie
przesłany kod.
Otrzymany kod
wprowadź na
stronie:
https://www.
empik.com/
premium/kupon

Co trzeba
zrobić?
Wykonujemy
pocztówkę o
formacie A6
(10,5 cm x 14,8
cm), metodą
kolażu. Na
każdej pracy
zamieszczamy
napis
„Pozdrowienia z
domu”.
Sfotografowaną
pocztówkę
wysyłamy na
adres
konkursy3@
czasdzieci.pl 
do 9 kwietnia
2020 roku.
Szczegóły na
stronie 
czasdzieci.pl. 

Ewa
Wyrzykowska

pixabay

https://www.empik.com/czas-w-domu?fbclid=IwAR37IW0jbh0A8Eb020IIXB5t9phbklVGEu4ifwMtzFIKNkBDxhuda4odzNA
https://www.empik.com/czas-w-domu?fbclid=IwAR37IW0jbh0A8Eb020IIXB5t9phbklVGEu4ifwMtzFIKNkBDxhuda4odzNA
https://www.empik.com/czas-w-domu?fbclid=IwAR37IW0jbh0A8Eb020IIXB5t9phbklVGEu4ifwMtzFIKNkBDxhuda4odzNA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.empik.com%2Fpremium%2Fkupon%3Ffbclid%3DIwAR2budrC-XP9SLLMKUWBvkp7xx1BhJRHTriVPDsnJHbwwq9mHVM-SuNcTG8&h=AT0RnHKw4PPQPI81v6_86d-E_7gny3FIFdpWFs8vb3lsvZQOT4HvMyGqpXb3VB33ia6kwVddB_jshWTw6nTpKFdJ1GmB_Sm28xlTQ5w8tq2LiOM0cQ4SnEG5E_DZPoM49cvnBA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.empik.com%2Fpremium%2Fkupon%3Ffbclid%3DIwAR2budrC-XP9SLLMKUWBvkp7xx1BhJRHTriVPDsnJHbwwq9mHVM-SuNcTG8&h=AT0RnHKw4PPQPI81v6_86d-E_7gny3FIFdpWFs8vb3lsvZQOT4HvMyGqpXb3VB33ia6kwVddB_jshWTw6nTpKFdJ1GmB_Sm28xlTQ5w8tq2LiOM0cQ4SnEG5E_DZPoM49cvnBA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.empik.com%2Fpremium%2Fkupon%3Ffbclid%3DIwAR2budrC-XP9SLLMKUWBvkp7xx1BhJRHTriVPDsnJHbwwq9mHVM-SuNcTG8&h=AT0RnHKw4PPQPI81v6_86d-E_7gny3FIFdpWFs8vb3lsvZQOT4HvMyGqpXb3VB33ia6kwVddB_jshWTw6nTpKFdJ1GmB_Sm28xlTQ5w8tq2LiOM0cQ4SnEG5E_DZPoM49cvnBA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.czasdzieci.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR2dKNlgi5zjmeyvKp1V3oAZjXbndd65kdD1O74BcxSR6ekDbTGpEh_HXj0&h=AT0RnHKw4PPQPI81v6_86d-E_7gny3FIFdpWFs8vb3lsvZQOT4HvMyGqpXb3VB33ia6kwVddB_jshWTw6nTpKFdJ1GmB_Sm28xlTQ5w8tq2LiOM0cQ4SnEG5E_DZPoM49cvnBA
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"Czy wiecie, co było 1 kwietnia?"

Prima Aprilis (Dzień żartów) – obyczaj
obchodzony 1 kwietnia. Polega on na robieniu
żartów, czyli celowym wprowadzaniem kogoś 
w błąd. Tego dnia w wielu mediach pojawiają się
różne żartobliwe informacje.

Osiem najpopularniejszych żartów na Prima
Aprilis

1.  Sól zamiast cukru - ten żart sprawdza się
zawsze!

2.  Psikus z pulpitem komputera - wystarczy
podejść do komputera, zrobić print screen pulpitu,
a następnie ustawić fotografię jako tło. Należy
pamiętać, aby wszystkie pliki wrzucić do jednego
folderu i schować na pasku zadań.

3.Robak w cukierniczce - kroimy rodzynkę 
na pół i rolujemy połówkę palcami tak, 
by przypominała robaka. 
Następnie umieszczamy ją w cukierniczce.

4 .Jajecznica z jajek na twardo - gotujemy na
twardo wszystkie jaja, jakie trzymamy w lodówce.
Potem prosimy bliską osobę o zrobienie
jajecznicy.

5. Żart z zegarkiem - przestawiamy wszystkie
zegarki w domu o godzinę do tyłu lub do przodu.

6. Niedziałający telewizor - jak zrobić ten żart na
Prima Aprilis? Wystarczy wyciągnąć wtyczkę z
gniazdka tak, aby wyglądało, jakby cały czas tam
była.

7. Wyjątkowo niepyszne babeczki - przy pieczeniu
babeczek smaczne, owocowe nadzienie zamieńmy
na ketchup lub majonez. Skrzywiona mina
przyjaciół gwarantowana!

8. Zepsuty pilot - jeśli chcemy zrobić taki żart na
Prima Aprilis to wystarczy, że wyciągniemy
baterię z pilota.
 

 ZUZA

. .
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NBA 2k20 

Snapchat

to aplikacja
mobilna służąca
do wysyłania
zdjęć i filmów,
które można
oglądać przez
maksymalnie
10 sekund.
Snapchat jest
wersją 

komunikatora
internetowego
dostępną na
urządzenia z
systemami
Android oraz
IOS. Pierwsze
wydanie
aplikacji 
powstało 8 lipca
2011 roku.

Dzięki niej
można
rozmawiać z
przyjaciółmi
oraz wysyłać
zdjęcia i filmiki.

Antosia

NBA 2k20 to
kolejna odsłona
gry, która
opiera się na
wydarzeniach z
najlepszej ligi
koszykarskiej
świata. Możesz
wybrać wiele
trybów np.
szybki mecz, w
którym znajduje
się tryb
wieloosobowy,
mój skład, czy
chociażby moja
kariera. 
Wszystkie te
możliwości
opierają się na  

dobrej zabawie
i śmiechu. Gra
najlepszymi
zawodnikami
lub
zawodniczkami
świata sprawia
dużo radości. 
W trybie moja
kariera tworzy
się swojego
zawodnika,
który ,,wplątuje
się” w historię
NBA. To jak
gracz wystąpi w
swoim klubie,
zależy od jego
losu.

W trybie szybki
mecz można
grać ze swoimi
znajomymi,
najlepszymi
klubami i
teamami.
Natomiast w
trybie mój klub
buduje się skład
zespołu, którym
się później gra i
decyduje, jak
wyglądać. 
 

Łukasz 
.

.
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OPIEKUNOWIE: Patrycja Burzyńska, Karolina Strógarek

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

komputerswiat.pl

Pixabay
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