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22 października
2020 r. uczniowie
klasy 8a i 8d
podczas zajęć
czytelniczych
zostali
zachęceni do
udziału w projekcie
on-line ,,Kulturalna
zajawka”. 
Pierwszy przegląd
został
poświęcony Halinie
Poświatowskiej –

jednej z najbardziej
cenionych przez
czytelników
polskich poetek.
Wszystkie
wydarzenia
odbywały się na
facebooku PiMBP .
Podczas lekcji
bibliotecznej
uczniowie zostali
zapoznani z
programem
projektu,

na
który złożyły się:
spotkanie on-line z
Kaliną
Błażejewską,
dzienno-nocny
maraton
czytelniczy,
projekcja filmów w
Internecie
poświęconych
poetce oraz
wirtualna wystawa
książek związana 
z życiem

 i twórczością
Haliny
Poświatowskiej.
Młodzież w trakcie
zajęć została
zapoznana z jej
biografią i
twórczością.
Uczestniczyła w
wirtualnym
zwiedzaniu
muzeum poetki,
które mieści się w
budynku
zamieszkiwanym

w okresie
powojennym przez
nią wraz z rodziną.
Miała możliwość
zobaczyć wszystkie
pamiątki, takie jak
zdjęcia, listy i
książki oraz
wysłuchać
wzorowej
recytacji wierszy,
które towarzyszą
zwiedzającym
niemalże od progu
muzeum.     EW

EW
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Warto dążyć do
celu i spełniać
marzenia

“Bookshelf tour”

Wyróżnienie dla
Zuzanny

KULTURALNA ZAJAWKA
projekt on-line”, który koordynuje Powiatowa
i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile.

.
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Cześć!
Chciałabym
wam
opowiedzieć o
pewnej
wyjątkowej
youtuberce. 
Tą dziewczyną
jest Olga
Sałacka, lecz
jest znana pod
pseudonimem
Nanami Chan.
Jej kanał na
YouTubie
osiągnął już
ponad 646
tysięcy
subskrybentów.
Natomiast jeśli
chodzi o

wyświetlenia są
one bardzo
różne,
niektóre z jej
filmików mają
po 50 tysięcy
wyświetleń,
jednak inne
mają nawet po
1,5 miliona! 
Jej pierwszy
filmik został
opublikowany
15 marca 2016
roku czyli 4 lata
temu. 
Olga jest
niezwykle silną
oraz pozytywną
osobą. 

Kiedy Nanami
Chan była
młodsza
zachorowała 
na anoreksję.
Jest to okropna
choroba, przez
którą Olga
nigdy nie miała
pewności
siebie a poza
tym nie
pomagało jej w
tej sytuacji
fakt,że w jej
otoczeniu
znalazło się
dużo 

 toksycznych
osób. O całej
sytuacji z
chorobą
możecie się
więcej
dowiedzieć na
jej kanale.
Przez
dodawanie
swoich filmów
Olga bardzo się
stara uchronić
w jakikolwiek
sposób jej
widzów przed
tą trudną
chorobą a także
uchronić ich
przed 

oczywiście w
tym dobrym
znaczeniu.
Podziwiam
Olgę Sałacką
za to, że w
każdej sytuacji
próbuję znaleźć
pozytywy oraz
za jej odwagę,
ponieważ
zawsze wyraża
swoje zdanie i
poglądy
zgodnie z jej
prawdziwymi
odczuciami.
Według mnie
warto ją było
poznać.

Ania

zwątpieniem w
siebie lub
choćby
wstydem lub
lękiem przed
powiedzeniem,
a raczej
poproszeniem
innych o
pomoc. Lecz to
nie jedyny
kontent tego
kanału Nanami
Chan w swojej
działalności na
youtube jest
również
przysłowiową
pozytywną
wariatką,

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.
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GIGA IGA

Warto dążyć do celu 
i spełniać marzenia

 Na świecie jest
wiele osób
posiadających
talent. 
O niektórych
słyszymy na co
dzień, a wielu
innych nigdy nie
poznamy.
Jedną z osób,
która ma wielki
talent, jest
tenisistka Iga
Świątek. Jej
niezwykłą
umiejętnością
jest bardzo
dobra gra w
tenisa.

Iga Świątek,
mając jedynie
dziewiętnaście
lat, zwyciężyła
w French Open
2020 w grze
pojedynczej.
Przed tą
wygraną radziła
sobie bardzo
dobrze w
turniejach
juniorskich. Jej
talent zachęca
młodzież do
uprawiania
sportu i
wiary,że mimo
młodego wieku

wszystko jest
możliwe. Dzięki
niej tysiące
rodzin zasiada
razem przed
telewizorami,
ogląda jej
mecze i
wspólnie
spędza czas. 
Więcej o drodze
Igi do sukcesu
możecie
przeczytać w
książce Justyny
Sucheckiej
"Young Power."

Julia

Lewandowski
wspiera ludzi
nie tylko
finansowo, ale
także duchowo.
Pokazuje, że
problemy
można
przezwyciężyć.

Wystarczy
rozwijać talent,
który posiada
każdy człowiek.
Trochę
szczęścia też
się przyda.Robert

Lewandowski
urodził się 21
sierpnia 1988r.
w Warszawie.
Ma wielki talent
do
grania w piłkę
nożną. Jest
polskim
piłkarzem, ale
znany jest na
całym świecie.
Praktycznie
wszystkie kluby
piłkarskie
chciałyby mieć
go w swojej
drużynie.

Obecnie jest
kapitanem w
reprezentacji
Polski i
napastnikiem w
niemieckim
klubie Bayern
Monachium.
Robert
Lewandowski
jest przykładem
na to, że
rozwijanie
talentu przynosi
duże
korzyści. Dzięki
temu, że jest

światowej klasy
piłkarzem
zarabia
ogromne
pieniądze.
Korzysta na tym
sam
Lewandowski,
wraz z rodziną,
jak i inni
potrzebujący.
Rodzina
Lewandowskich
przeznacza
duże sumy
pieniędzy na
cele
charytatywne.

Piłkarz
udowodnił, że w
życiu warto
dążyć do celu i
spełniać
marzenia.
Zyskał na tym
on sam, jak i
reszta świata.

Robert

. onet.pl
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Co w szkole piszczy?

“Bookshelf tour”
Nie masz pomysłu na coraz dłuz ̇sze jesienne
wieczory? Nie daj sie ̨ nudzie, wkre ̨c ́ sie ̨ w czytanie!
Przy okazji wez ́ udział w organizowanej pod
patronatem SU akcji “Bookshelf tour”, czyli pokaz ̇
swoja ̨ po ́łke ̨ z ksia ̨z ̇kami.
Na autoro ́w najciekawszych fotek oraz na tych, kto ́rzy
zdobe ̨da ̨ najwie ̨cej polubien ́, czekaja ̨ nagrody
niespodzianki ufundowane przez SU oraz Rade ̨
Rodzico ́w. Na Wasze zdje ̨cia czekamy do 3 listopada
w grupie fb Szkoła Podstawowa nr 11 w Pile.

Moja wiosna

W sercu moim wiosna kwitnie,
Niczym żonkil, róża, mak.
Zakorzenia się ambitnie.
Frunie tak jak wolny ptak.

Słońce wplata w me warkocze.
Czasem deszczem zrosi dzień.
A ja z głową w chmurach kroczę,
Mnie niestraszny żaden cień.

Chcę zarażać tymże stanem
Uniesienia wiosennego.
Czas- on nie jest już mym panem.
Nie potrzeba mi niczego.

Ludzie nic nie rozumieją.
Snują się w swym zimnym śnie.
Oni troskać się umieją,
A ja nie chcę. Krzyczę: „Nie!”.

Marzycielką jam wiosenną,
Pośród burzy, smutku, żalu.
Pełnię losu służbę cenną.
Biegnę w życie w kwietnym szalu.

 Wyróżnienie 
dla Zuzanny

7 X 2020r. odbyło się posiedzenie Jury VI
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
„Niektórzy lubią poezję”. Na konkurs nadesłano 762
wiersze z całej Polski. Jury - przedstawiciele Klubu
Poetyckiego „OPAL” (od 2001 roku działającego przy
Samorządowej Agencji Promocji
i Kultury w Szczecinku) w składzie: Krystyna Mazur –
przewodnicząca. Członkowie: Jadwiga Żonko, Teresa
Powęzka, Leonard Jaworski, Danuta Powęzka,
Radosław Sokołowski, podkreślając walory literackie
oraz biorąc pod uwagę wiek uczestników, postanowiło
przyznać Wyróżnienie I stopnia:
ZUZANNIE KASSNER za wiersz „Moja wiosna”.

REDAKCJA WYDANIA: p. Ewa Wyrzykowska, Ania, Julia, Robert,
Kuba

OPIEKUNOWIE: Karolina Strógarek, Karolina Pawłowska

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