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PRZERWA NA CZYTANIE
29 października społeczność naszej szkoły włączyła się do I Międzynarodowej Edycji V Ogólnopolskiej
Akcji ,,Przerwa na czytanie - bicie rekordu w czytaniu na przerwie”. 

Przedsięwzięcie
odbyło się m. in. 
w ramach
Międzynarodowego
Miesiąca Bibliotek
Szkolnych, które 
w tym roku
obchodzone jest
pod hasłem
„Z książką Ci do
twarzy”” oraz
kampanii
społecznej „Cała
Polska czyta
dzieciom”.

Uczący się
stacjonarnie
uczniowie klas 1-3
nie wybiegli na
szkolne korytarze.
W tym dniu spędzili
przerwy na
wspólnym czytaniu.
Czytano
ponadczasową
"Lokomotywę"
Juliana Tuwima.  

 Uczniowie klas 4-8
uczyli się zdalnie,
ale również oni
przyłączyli się do
akcji "Przerwa na
czytanie". Czytano
z radością, dobrze
się bawiąc. Nie
zabrakło lektur
obowiązkowych i
młodzieżowych
bestsellerów.
Czytano biografie,
książki
popularnonaukowe,

a nawet kryminały.

Uwaga! Pobiliśmy
rekord! 

W szkolnej akcji
czytania wzięło
udział 408 uczniów!

W wydarzeniu
braliśmy udział po
raz pierwszy i z
pewnością nie
ostatni. 

Biblioteka szkolna i
wspierający akcję
Samorząd 
Uczniowski
dziękują wszystkim
za udział i
Zapraszają do
obejrzenia relacji 
z wydarzenia na
stronie internetowej
szkoły.
PRZERWA NA
CZYTANIE
(sp11pila.pl)
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Muzeum 
Mydła
i Historii Brudu

Osobliwy dom 
Pani Peregrine

Nasi YT ulubieńcy

Urodziny noblistki

“Bookshelf tour”
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http://www.sp11pila.pl/informacje/komunikaty/1266-przerwa-na-czytanie-2


www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 8 11/2020 | Strona 2  
www.juniormedia.plNiecodziennik Szkolny r.szk. 2020-2021

Osobliwy dom 
Pani Peregrine

Muzeum 
Mydła i Historii Brudu

Jednym
z ciekawszych
muzeum, które
odwiedziłem
było Muzeum 
Mydła
i Historii Brudu. Muzeum
to znajduję
się w
Bydgoszczy 
przy ulicy
Długiej, na
terenie Starego
Miasta.
W miejscu tym
możemy
poznać historię
brudu

i higieny od
czasów 
starożytnych 
do
współczesno-
ści. Wśród 
ciekawych
eksponatów
zobaczyć
można
pierwsze
ubikacje, 
wanny, łaźnie,
szczotki do
szorowania
ciała, a
także pralki,
maglownice i
suszarki. 

Niezwykle
ciekawa i
barwna jest
kolekcja mydeł
z różnych
zakątków
świata. 
Wszystkie 
z eksponatów
można dotknąć
i powąchać, 
a pachną
niesamowicie:
owocami,
czekoladą,
lawendą. 
W trakcie
zwiedzania
można wziąć

udział w
warsztatach,
podczas
których można zrobić
swoje kolorowe
i pachnące
mydło. 
W sklepiku 
muzealnym jest
możliwość
zakupu mydeł.

Muzeum to
zostało także
docenione
przez
organizację
zajmującą się
turystyką. 
W 2015 r. 
miesięcznik 
National
Geographic
Travel

ogłosił to
muzeum 
na pierwszym
miejscu wśród
pięciu 
najciekawszych
muzeów 
w Polsce. 
Polecam je
każdemu. 

Jeremi

a ciekawa
fabuła przenosi
czytelnika do
fantastycznego
świata. Możecie
też obejrzeć
adaptację

powieści o tym
samym tytule.

Julka

"Osobliwy dom
Pani Peregrine"
to książka
napisana przez
Ransom Riggs.
Jest to
dzieło o
chłopcu, który
nazywa się
Jacob Portman
oraz o
osobliwych
dzieciach.
Bohaterowie
mają różne
moce i nie
wiem, czy
można je
nazwać
dziećmi,

ponieważ
mieszkają w
pętli czasowej.
Tak naprawdę
osobliwe
postacie mają
już około
100 lat. W pętli
czasowej
powtarza się
ciągle ten sam
dzień. Dziadek
Jacoba też
był osobliwym
człowiekiem. 
Widział potwory
i ich cienie. Nikt
mu nie wierzył,
że walczył z
nimi.

Pewnego dnia
dziadek
(Abraham
Portman)
poszedł
do lasu i został
zabity. Wszyscy
myśleli, że jakiś
pies go pożarł,
ale Jacob (który
po śmierci
dziadka chodził
do psychologa)
wraz z jego
przyjacielem
chciał
rozwiązać
zagadkę.

Wszystkie tropy
zwiodły
chłopców do
domu Pani
Peregrine, w
którym poznali
osobliwe dzieci i
razem przeżyli
wiele
strasznych
rzeczy.
Bardzo
polecam tę
książkę i jej
kontynuację
"Miasto cieni",
"Biblioteka
dusz", Mapa
dni", 
ponieważ jest
bardzo
wciągająca,
przyjemnie się
ją czyta,

. .
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Nasi YT ulubieńcy
turniej Solo
week3. Były to
eliminacje do
World Cup i
zdobył tam 69
punktów. 
Teequ zajął 20
miejsce i
wygrał 7 tys.
dolarów. 

Jarek Kaleta
jest słynnym
pro playerem w
Fortnite. Używa
pseudonimu
JarkoS.
Grał na takich
turniejach jak
World Cup, ESL
Katowice
Royale PL
Champion. 
World Cup to
turniej, na który
zjeżdża się stu
najlepszych pro
playerów z
całego świata.

JarkoS
prowadzi swój
kanał na
YouTube jak i
na Twichu.
Można tam
śledzić jego
poczynania w
turniejach i
podpatrywać
jego trik oraz
wzorować się
na jego
grze. Na
YouTube zebrał
48 tyś.
subskrybcji, 
a na Twichu
ma 

25 tyś.
obserwujących.
Profil Jarka na
Instagramie
obserwuje 12
tyś. osób.
Jarek ma 17 lat.
Granie w
Fortnite to dla
niego nie tylko
hobby, ale też
praca. 
W
dotychcza-
sowych
turniejach 
zarobił już 
około 5 mln
dolarów.

Gra z dwoma
przyjaciółmi 
z Teeqiem 
i z Lukim. 
Razem są 
w teamie 
X-kom Ago 
i grają już 
5 miesięcy. 
Luki wygrał 

Za pojawienie
się na turnieju
w Nowym Jorku
zarobił 50
tys. dolarów.
Polecam ten
kanał nie tylko
fanom Fortnite.

Dawid

.

Urodziny noblistki
7 listopada, 153 urodziny świętowałaby  niezwykła
kobieta - Maria Skłodowska-Curie, z tej okazji
przypominamy jej sylwetkę.

To znana na
całym świecie
polska
wynalazczyni i
dwukrotna
laureatka
Nagrody Nobla.
Opracowała
teorie
promienio-
twórczości,
techniki
rozdzielania
izotopów
promienio-
twórczych,
odkryła dwa
pierwiastki rad i
polon, tym
samym

zapisując się 
w historii jako
jedna z
największych
wynalazczyń 
na
świecie.  
Z jej inicjatywy
prowadzono
także badania
nad leczeniem
raka za pomocą
promieniotwór-
czości.
Maria
Skłodowska-
Curie jest
wzorem dla
wielu ludzi.

Dzięki niej
poznaliśmy
nowe
wynalazki. 
Ta kobieta jest
przykładem
dobrodusznej 
i inteligentnej
wynalazczyni,
która mimo
upadków
osiągnęła
sukces. O jej
życiu możecie
przeczytać w
książce Anny
Czerwińskiej
Rydel.

Julka

.
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Co w szkole piszczy?

W październiku
na stronie 
fb szkoły
ogłoszona
została 
akcja
Samorządu
Uczniowskiego
“Bookshelf
tour”, 
czyli pokaz ̇
swoja ̨ 
po ́łke ̨ z
ksia ̨z ̇kami.

Gratulujemy Damianowi Gizalowi.
 nagrody specjalnej za największą ilość zdobytych
"polubień", aż 190. 
Jury postanowiło wyróżnić także czytelnicze
zamiłowanie:
 Eleny Bujnickiej z klasy 5a, 
Gabriela Smoczyka z klasy 4b 
i Marysi Różewickiej z klasy 6e.

Gratulujemy!

.

.

.

.

REDAKCJA WYDANIA: Julka, Jeremi, Julka, Dawid, Kuba
OPIEKUNOWIE: Karolina Strógarek, Karolina Pawłowska

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

Biblioteczka
Damiana

Półka z książkami Eleny

Księgozbiór Gabriela
Książki
Marysi

https://www.facebook.com/groups/153515735402136/user/100035623476409/?__cft__[0]=AZVnO0_AqL9CD6s9RKfyXCJKcTCmU3KsnG1Yw3WRyIMUY4w-HM1H0wXofma_zkSkfVSfMtR2Thji7k-kKF3U0QMdt0wTd6T1P4qS4VFQsZI6YGJXiU7xBjjtniHut0-xIPstk5-muXdvy3jsRMYgGAOyf9Zvx3nBLcr0bkKgBTnDtWH0KxmI6lDMmk1aQgGE1K0&__tn__=R]-R
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