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ADWENTOWE 
WYZWANIE CZYTELNICZE

.

Zapraszam wszystkich chętnych uczniów z kl. 6-8 do podjęcia wyzwania
czytelniczego. 

Polega ono na wypisaniu tytułów książek, które odpowiadają podpowiedziom
umieszczonym w poszczególnych okienkach. Jeden tytuł książki może być użyty
tylko raz, nawet jeśli odpowiada kilku polom. 
Stwórzcie listę, na której wypiszecie wszystkie tytuły książek wraz z autorami. 
Link do wyzwania:
https://view.genial.ly/5fbe8bf112e0f20d064f22a4/presentation-wyzwanie-
czytelnicze

Gotowy wykaz pozycji książkowych prześlijcie na maila: 
niecodziennikszkolny@gmail.com 
Dla osób, które podejmą się wyzwania są przewidziane nagrody. 
Na Wasze listy z tytułami książek czekam do 31.12.2020 roku. 

Ewa Wyrzykowska
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Muzeum Piernika

„Czerwone Krzesło”

Toruńskie 
Muzeum 
Piernika jest
jedynym takim
w Europie.
Istnieje ono 
od 2006 roku.
Mieści się 
w samym
centrum
miasta, 
w pobliżu
pomnika
Mikołaja
Kopernika, 
w starej
kamienicy i jest
dwupiętrowe.
W muzeum 
tym można 

poznać 
historię
toruńskiego
piernika,
średniowieczną
kulturę i język. 
Pierwsze 
piętro 
przenosi nas 
do
średniowiecza,
w którym 
pod okiem
mistrza
poznajemy
reguły
wypiekania
piernika 
i jego skład.

Można tam
również
własnoręcznie
wykonać ciasto, a przy
użyciu
drewnianych
form 
wypiec 
je w toruńskie
smakołyki.
Na drugim
piętrze
zobaczyć
można stare
maszyny 
służące
do wypieku
piernika

i zabytkowy
piec. 
Znajduje się
tam 
również 
sklep ze
smakołykami 
i pamiątkami 
z piernikowego
ciasta.

także osoby
niesłyszące
dzięki
dostępnej audiodeskrypcji
W 2019 roku
Muzeum
Piernika 
zwiedziło 
135 tys. osób.

Bruno 

Jest to bardzo
ciekawe 
zarówno dla
dzieci jak 
i dorosłych
miejsce,
przyjazne 
dla
zwiedzających.
W pokazie
mogą
uczestniczyć

między innymi
tego, że
trzeba doceniać
to co się ma,
ponieważ
można to w
łatwy sposób
stracić.

Polecam 
wszystkim
dzieło Andrzeja
Maleszki.

Lidka
„Czerwone
Krzesło” jest to
pierwszy tom z
cyklu Magiczne
Drzewo.
Autorem książki
jest Andrzej
Maleszka.
Napisana
została w
1983 roku. 
Akcja dzieje się
we
współczesnych
czasach. 
Opowiada o
trójce
wspaniałych

dzieci: Kukim,
Tosi i Filipie,
które mają
niesłychanie
potężną moc.
Znajduje się
ona w
magicznym,
czerwonym
krześle, które
spełnia dobre 
i złe życzenia.
Bohaterowie 
natrafiają na
ten
niesamowity
przedmiot, 
gdy płynie

z nurtem
rzeki.
Postanawiają
go wyłowić.
Dzieci szybko
dowiadują się,
że to
krzesło jest
zrobione z
magicznego
drzewa, co
oznacza, że jest
ono
zaczarowane.
Pewnego dnia,
z niewyjaśnio-
nych przyczyn
rodzice znikają.

Niesamowite
przygody,
czasem nawet
niebezpieczne,
dużo
humoru i magia
bardzo mnie
wciągnęły.
Czyta się ją z
przyjemnością.
Wyobrażałam
sobie, że
sama posiadam
magiczną moc
i 
wyczarowuję
niezwykłe
przedmioty,
których w
rzeczywistości
nie można
mieć. Powieść
ta bawiła
mnie,ale  też
uczyła,

. muzeumpiernika.pl
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Mikołaj nie ominął
biblioteki szkolnej!
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Święty Mikołaj nie zapomniał o czytelnikach. 
Pojawił się w bibliotece szkolnej i zostawił paczkę 
z nowościami wydawniczymi.
Jeśli macie ochotę, zapraszamy do wypożyczenia
nowych, ciekawych książek. Może Was także
zainspiruje do sprezentowania wybranych tytułów
swoim bliskim z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 
Czy wiecie, że w Norwegii Mikołaj przynosi pod
choinkę wyłącznie książki, a cała rodzina w czasie
świąt czyta podarowane lektury?

 Święta to magiczne chwile, 
o które trzeba dbać.

Święta Bożego Narodzenia to cudowny czas pełen
miłości i spokoju. Wielu z nas uwielbia ten okres i tak
jak ja cały rok czeka na jego nadejście.
Jednak niektórzy wcale nie cieszą się ze spędzania
czasu z rodziną, dekorowania choinki, pieczenia
pierniczków czy pakowania prezentów.
Dbając o magię świąt, pogłębiamy nasze relacje 
z rodziną. Spędzamy wtedy więcej czasu razem 
i więcej rozmawiamy. Możemy na przykład upiec 
i udekorować razem pierniczki, ubrać choinkę lub
obejrzeć w wigilijną noc kultowy film ”Kevin sam 
w domu”.
Pielęgnując świąteczne tradycje i zwyczaje, mamy
większą chęć do życia, gromadzimy w sobie
pozytywną energię, która sprawia, że atmosfera wokół
nas znacznie się polepsza. Widząc w sklepach różne
ozdoby świąteczne i słuchając kolęd, 
na naszych twarzach pojawiają się uśmiechy.
Wybierając, kupując i pakując prezenty dla
naszych  bliskich stajemy się bardziej weseli 
i uprzejmi.
Wigilia Bożego Narodzenia to jeden 
z najbardziej emocjonujących i szczęśliwych dni, 
w którym każdy powinien mieć uśmiech na twarzy.
Dzieląc się opłatkiem, rozpakowując prezenty czy
wypatrując pierwszej gwiazdki jesteśmy szczęśliwi 
i spędzamy czas z najważniejszymi dla nas osobami.
Cieszmy się z tego i nie zapominajmy, by nie tylko 
w tym dniu być serdecznym dla innych oraz mieć
pozytywne nastawienie do życia.

Oliwia

.

.

.

.
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Co w szkole piszczy?

Wyniki konkursu
fotograficznego

,,Sleeveface, czyli nowa
twarz książki"

I miejsce
Magdalena Adamska, kl. 7a

II miejsce
Maja Urbańska, kl. 7c

Wyróżnienie
Damian Gizal, 7h

 

.
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Zrównoważony rozwój -
życie w przyjaźni.

Żyjemy w społeczeństwie, 
w którym możemy spotkać się 
z osobami z niepełnosprawnością
w różnych miejscach i sytuacjach.
Możemy poznać osoby, które mają
trudności z chodzeniem, ze
słuchem, z mową czy wzrokiem.
Powinniśmy też pamiętać o
osobach z chorobami
przewlekłymi. Każdy z nas może
im pomóc w trudnych sytuacjach.
W naszej  szkole funkcjonują klasy
integracyjne, w których uczą się
uczniowie pełno i niepełnosprawni.
Na co dzień  dbamy o integrację i
niesiemy pomoc osobom
niepełnosprawnym. Szczególnym
świętem jest Międzynarodowy
Dzień Osób Niepełnosprawnych,
podczas którego przypominamy
ideę integracji. W tym roku
uczciliśmy to święto  podczas
zdalnych lekcji wychowawczych.

Kuba

Idea 
integracji 

.

REDAKCJA WYDANIA: p.Ewa Wyrzykowska, Oliwia, 
Lidka, Bruno, Kuba

OPIEKUNOWIE: Karolina Strógarek, Karolina Pawłowska

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