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DO HYMNU

.

NOWY ROZKŁAD GODZINOWY
OBOWIĄZUJĄCY OD 16 LISTOPADA 
NA CZAS NAUKI ZDALNEJ

.

W tym
numerze:

Nasi YT
ulubieńcy-
Mandzio

Muzeum
Gwiezdnych
Wojen

„Magiczne
Drzewo” -
niezwykła książka 
i fantastyczne
przygody.

Nowa odsłona
biblioteki szkolnej

Tradycyjnie 
10 listopada 
o godz. 
11:11
 wzięliśmy udziału 
w kolejnej edycji
akcji MEN 
„Szkoła 
do hymnu” 
i odśpiewaliśmy
„Mazurka
Dąbrowskiego”.
W tym roku ze
względu na
ograniczenia

wynikające 
ze stanu epidemii 
wspólne śpiewanie
w danej klasie 
lub grupie odbyło
się za pomocą
zdalnego
połączenia 
w aplikacji Teams. 

Kuba

KD

.
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1300 
nagranych
filmów. Nie
przestaje ich
nagrywać,
wstawia filmy
regularnie od
jednego do
trzech w
tygodniu.

Na sam koniec
powiem, że
odcinki
Mandzia są
ciekawe i
dobrze
zmontowane
oraz nie nudne,
ponieważ
wszystkie
monotonne
sceny są przez
niego wycięte.

Naprawdę
bardzo gorąco
polecam ten
kanał dla ludzi,
którzy lubią
oglądać
śmieszne,
ciekawe i
trzymające w
napięciu
odcinki.

Maks

Dziś napiszę o
Youtuberze o
nazwie
Mandzio, który
prowadzi polski
kanał.
Popularność
zbił na grach
takich jak:
Minecraft,
FNAF oraz
Fortnite. Na tę
chwilę ma około
miliona
siedemset
tysięcy
subskrybentów
oraz sześćset
jeden milionów

wyświetleń,
teraz nagrywa
między innymi
Among u i
Minecraft. Jego
najnowszy film
ma sześć
tysięcy łapek w
górę. Na
Youtubie
pojawił się
18.07.2012
roku. 
Nagrywa na
Youtubie, ale
stremuje na
Twitch (kiedyś
na Facebooku).

Widać, że
nagrywanie
sprawia mu
dużą
przyjemność,
na każdym
filmiku
jest
uśmiechnięty i
wesoły. Trochę
czasu zajęło
mu, żeby stać
się choć trochę
popularny.
Musiał nagrać
ze sto filmów,
żeby się
"wybić". Teraz
ma około

prywatnego
muzeum Wojen
Napoleońskich.
Wszyscy fani
Star Wars
mogą tam
podziwiać figury
ulubionych
postaci
wykonane 
w skali 1:1.
Między innymi
małego

robota R2-D2,
zabójczego
łowcę głów
Boba Fetta, czy
rycerzy Jedi.
Najodważniejsi
mogą
spróbować
swoich sił w
walce na
miecze
świetlne. 

Częścią
wystawy jest
również
kolekcja
klocków Lego
Star Wars.
Oczywiście na
koniec
wycieczki

nie
można
zapomnieć 
o tradycyjnym
pożegnaniu
rycerzy Jedi
„Niech Moc
będzie z
Tobą”.

Polecam
zwiedzenie tego
muzeum, już
planujcie
wakacyjną
wyprawę 
do Witaszyc.

Bartek

Muzeum Gwiezdnych
Wojen

W czasie pandemii muzea został zamknięte, my
jednak proponujemy nowy cykl, w którym
opiszemy najciekawsze i najdziwniejsze muzea.

Jedna z
najpopularniejszych
sag, „Gwiezdne
Wojny’’ również
ma swoje
muzeum.
Mieści się ono
w Witaszycach
nieopodal
Jarocina i jest
częścią
jedynego 
w Polsce

.

Nasi YT ulubieńcy
Zainspirowani reportażem Justyny Sucheckiej w
książce "Young Power" o Oli Sobol twórczyni
kanału Stricte Rap przedstawiamy Wam cykl o
ciekawych kanałach na YT i ich twórcach.

Mandzio
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Chciałabym
napisać
recenzję
książki, która
towarzyszy mi
od dzieciństwa
i nazywa się
„Magiczne
Drzewo.
Czerwone
Krzesło”.

Opowiada ona
o magicznym
drzewie
zniszczonym
podczas burzy,
z którego
tworzono różne
praktyczne
rzeczy, ale
miały one
niezwykłą moc.
Jednym z nich
jest
zaczarowane
krzesło.

Autorem książki
jest Andrzej
Maleszka, który
urodził się 3
marca 1955
roku
w Poznaniu i
ma on obecnie
już 65 lat.
Dzięki mojej
cioci mam
nawet jego
autograf
na kolejnej
części
opowiadania.

Opowieść mówi
o trójce
rodzeństwa,
dziewięcio-
letnim Kukim,
jego
dwunastoletnim
bracie Filipie i
jedenastoletniej
Tosi. Ten
niezwykły
przedmiot jakim
jest krzesło,
znalazł na
brzegu rzeki
Kuki, a potem
zabrał je do
domu.
Rodzeństwo
odkryło, że to
krzesełko ma
magiczną moc.
Kiedy na nie
usiedli i
wypowiedzieli
życzenie, ono
naprawdę się
spełniło.
Niestety, źli
ludzie chcą
ukraść krzesło i
wykorzystywać
je do
złych rzeczy.
Dzieci
zmuszone są
do podróży z
wymyśloną
ciocią by
odnaleźć
rodziców i
szczęśliwie
wrócić do
domu.

W książce
ciekawie toczyły
się losy
bohaterów, 
było dużo
zwrotów akcji,
nieprzewidy-
walnych
momentów.
Opisów w
książce było
wystarczająca
ilość, czyli
tyle, by nie
zanudzały
czytelnika, 
a jedynie
zwiększały
ciekawość.
Towarzyszyły
mi
przy czytaniu
takie emocje jak
radość, złość
czy rozbawienie
związane 
z różnymi
perypetiami
dzieci. 
Historia jest
bardzo
dynamiczna i
pełna zwrotów
akcji. 
Gdy tylko
ktoś nowy siada
na krześle,
zastanawiałam
się, co
ciekawego się
teraz wydarzy.

Magiczny
przedmiot nie
zawsze
poprawnie
potrafi
zinterpretować
wypowiadane
życzenie.
Podobały mi się
także ilustracje,
które
zwiększały
estetykę
całokształtu
książki.
Cała
seria
„Magicznego
Drzewa”

jest ładnie i
kolorowo
wydana. Za
każdym razem
zachęca
dziecko do
sięgnięcia po
nią w księgarni
czy bibliotece.

Książka bardzo
mi się
podobała. Miło
było ją czytać,
jest ciekawa i
bardzo
ekscytująca.

Mam w domu z
serii
„Magicznego
drzewa” jeszcze
inne części,
które też
mają jeszcze
bardziej
niezwykłe
przygody.

Hanna

„Magiczne Drzewo” - niezwykła książka 
i fantastyczne przygody

W tym cyklu proponujemy Wam książki, które warto przeczytać.
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Co w szkole piszczy?
NOWA ODSŁONA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

REDAKCJA WYDANIA: Maks, Bartek, Hania, Kuba, p. M. Riske
OPIEKUNOWIE: Karolina Strógarek, Karolina Pawłowska

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

Dzięki inicjatywie Rady Rodziców, bibliotekarki i
przychylności dyrekcji oraz uzyskanym funduszom 
od rodziców i sponsorów, którzy wspierają szkołę, 
w okresie wakacyjnym zorganizowano remont
biblioteki szkolnej. Niewielkim nakładem finansowym
biblioteka zyskała całkowicie nowy i przyjazny
wygląd. Odmalowanie i odnowa sufitu oraz ścian wykonana została dzięki
zaangażowaniu szkolnych konserwatorów. 

Ważnym etapem była kompleksowa wymiana
oświetlenia na nowoczesne platformy LED, 
co wpłynęło nie tylko na poprawę efektywności
energetycznej, lecz również na komfort pracy 
i bezpieczeństwo uczniów. Prace zostały wykonane
dzięki wsparciu firmy MG- Instal Michał Grobel.

Pracy było wiele, ale rezultaty są widoczne 
i zachęcają czytelników do wizyty w bibliotece
szkolnej oraz posłużą użytkownikom przez wiele lat.

W planie mamy jeszcze inne inicjatywy, 
które trochę pokrzyżowała nam istniejąca sytuacja.

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA ZAPRASZA
W CZASIE NAUCZANIA ZDALNEGO ISTNIEJE

MOŻLIWOŚĆ ZWROTÓW I WYPOŻYCZEŃ
KSIĄŻEK Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ, Z

ZACHOWANIEM ZASAD REŻIMU SANITARNEGO.
BIBLIOTEKA OTWARTA:

PONIEDZIAŁEK- CZWARTEK: 
8.00- 15.00
PIĄTEK:

 8.00-14.00
M. Riske

.

.

.

.
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