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Dzień Chłopaka
Wszystkie dziewczyny tego dnia pamiętały o święcie kolegów z klasy i na drzwiach sal lekcyjnych
zawiesiły specjalne życzenia oraz zorganizowały kameralne uroczystości.

Przeważały
wspólne gry 
i quizy, ale odbyły
się też wyjścia 
do kina 
na indywidualny
dla klasy seans 
oraz
klasowe 
przyjęcia z
różnego rodzaju
niespodziankami.
Tego dnia
wszyscy chłopcy
zapewne czuli się
wyjątkowo.

Wiemy, że 
z niecierpliwością
czekają
na Dzień
Mężczyzny, 
który
obchodzimy 
dwa dni 
po Dniu Kobiet -
10 marca.
Jeszcze raz
życzymy 
"Sto lat"!

dziewczyny z SU
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Poezja jest
darem...
Podarowaliśmy
wiersze!
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ubulubieńcy

Co w szkole
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Poezja jest darem!
Podarowaliśmy wiersze

25 września
2020 r.
Dzisiaj mieliśmy
bardzo
nietypowe
zajęcia z języka
polskiego. Rano
dowiedzieliśmy
się, że to Dzień
Pustej Klasy.
Na polskim
postanowiliśmy
uczcić to święto
oraz włączyć
się do akcji
Fundacji 
im. Zbigniewa
Herberta

strofy i wersy,
odmierzyliśmy
krokami
odstępy
pomiędzy
zwrotkami i
przystąpiliśmy
do pracy.
Następnie
postanowiliśmy
ozdobić
wiersze. 
Trochę szkoda,
że po upływie
kilku godzin
podarowane
przez nas
utwory
poetyckie
spłynęły
kolorową strugą

deszczu, ale to
właśnie jest
piękne w
wierszach,
przychodzą 
i odchodzą.
Mamy 
nadzieję, że
jednak ktoś
przystanął na
chwilę i
przeczytał
wiersze, 
a poetycka
chwila 
uniosła się 
nad naszą
szkołą.
Również nasi
młodsi koledzy 
i koleżanki

z klasy 5
włączyli się 
do akcji
"Podaruj
wiersz" 
i na specjalnie
przygotowanej
papeterii
wykaligrafowali
swoje ulubione
wiersze, 
a następnie
podarowali 
je swoim
bliskim. 

Marysia, Lena,
Julka

Były to wiersze
Wisławy
Szymborskiej,
Krzysztofa
Kamila
Baczyńskiego
oraz naszych
rówieśników. 
Następnie
udaliśmy się
przed szkołę,
by na płycie
boiska pięknie
wykaligrafować
wybrane
utwory. 
Zadanie to
wymagało od
nas dobrej
organizacji,
podzieliliśmy
wiersze na

"Podaruj
wiersz". Celem
przedsięwzięcia
jest ofiarowanie
własnoręcznie
przepisanego
ulubionego
wiersza bliskiej
osobie. 

Nasza klasa
zmodyfikowała
nieco zasady
akcji i
postanowiliśmy
podarować
najpiękniejsze
wiersze całej
społeczności
szkolnej.
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Bardzo lubię jej
filmy, które
przyjemnie się 
ogląda.Jej
kanał mogę
spokojnie
polecić
znajomym. 

Marysia

Hej!
Chciałabym
wam
opowiedzieć
dzisiaj o pewnej
youtuberce. 
Jej nazwa to
"True Beauty 
is Internal", 
a tak naprawdę
nazywa się
Adrianna
Kępka. 
Zresztą 
pod 
tą nazwą 

działa także
na Instagramie,
Snapchacie, Tik
Toku
czy Facebooku.
Jej kanał na
Youtubie ma
obecnie 
1,17 milionów
subskrybcji.
Nagrywa
głównie
recenzje
kosmetyków, 

filmy o swoim
psie - Gacusiu,
czy o
śmiesznych 
momentach
z jej życia.
Zaczęła
nagrywać,
gdy miała
około
piętnaście lat.
Aktualnie ma
dwadzieścia
pięć lat.
Widzowie
uwielbiają tę
sympatyczną
dziewczynę 

za szczerość,
naturalność
oraz urok
osobisty.
Ubiera się
głównie
w ładne,
dziewczęce
ubrania
np. kurtka
jeansowa czy
pudrowo
różowy sweter.
Ma brązowe
włosy do
ramion i 

ciemnobrązowe
oczy. 
Wbrew
pozorom (tego
nie widać w jej
produkcjach)
jest dosyć
niska, ma około
160 cm
wzrostu.
Według mnie
Ada jest bardzo
miłą i
sympatyczną
youtuberką.

True beauty

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

YT
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Co w szkole piszczy?

.

"Zostań zawodowcem"
Miło nam poinformować, że  w konkursie "Zostań
zawodowcem" organizowanym podczas Nocy
Zawodowców 2020 Edycja 3.0 „Wielkopolska w sieci
zawodowców” w Pile 6. miejsce zdobyła uczennica
naszej szkoły Anna Soczywko z klasy 7f. Gratulujemy
wszystkim uczestnikom i opiekunowi pani Katarzynie
Łęckiej.

Trwa akcja "Opatrunek na ratunek"!

Szkolne Koło Misyjne pod opieką pani Elżbiety Martki
zbiera oryginalnie zapakowane bandaże, opaski
uciskowe na dłonie lub kostki, kompresy jałowe i
plastry. 
Zebrane środki opatrunkowe zostaną przekazane
Fundacji Pomocy Humanitarnej  Redemptoris Missio.
W ten sposób możemy pomóc misyjnym 
szpitalom w Afryce.

REDAKCJA WYDANIA: Lena, Julka, Marysia, SU, Kuba
OPIEKUNOWIE: Karolina Strógarek, Karolina Pawłowska

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

Projekt eTwinning - Liga czytelnicza

Już po raz drugi uczniowie z naszej szkoły mogą
wziąć udział w kolejnym projekcie eTwinning.
Zainteresowani uczniowie mogą napisać recenzję
swojej ulubionej książki lub nakręcić wideo
zachęcające do jej przeczytania.
Zeszłoroczne prace uczniów naszej szkoły można
znaleźć na blogu projektu:
https://ligaczytelnicza.blogspot.com
Jeśli chcecie wziąć udział w projekcie, napiszcie pod
adres redakcji: niecodziennikszkolny@gmail.com

zebrał Kuba

.
.

zeb.
Kuba

https://ligaczytelnicza.blogspot.com
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