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Nasze recenzje

Bilet na Marsa!

Wyniki konkursu
literacko-
plastycznego
,,Lapbook - moja
ulubiona książka"

Warsztaty
myślograficzne 

Drodzy Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice Sympatycy szkoły!

W tym nie najłatwiejszym, ale mimo wszystko wyja ̨tkowym czasie
oczekiwania na s ́wie ̨ta Wielkiej Nocy Samorząd Uczniowski 

oraz Niecodziennik Szkolny proponują akcje ̨ dzielenia sie ̨ dobrym
słowem i z ̇yczliwos ́cia ̨.

Zapraszamy do wpisywania na naszym padlecie 
z ̇yczen ́ s ́wia ̨tecznych dla klas, nauczycieli, przyjacio ́ł...

Jednoczes ́nie z ̇yczymy wszystkim zdrowia, pogody ducha
i nadziei na lepsze jutro.

.

https://padlet.com/pawkar79/rker2cuee71yux7b
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Nasze recenzje
książek

Cześć! Chciałbym was zachęcić do
przeczytania serii książek 
„Hej, Jędrek!”. Seria składa się z
siedmiu tomów. Wszystkie książki
są zabawne, smutne i straszne.
Głównym bohaterem jest
dziesięcioletni chłopiec o imieniu
Jędrek, który ciągle wpada w różne
tarapaty, zawsze chcąc złapać
jakiegoś złodzieja.

Jędrek ma dwóch przyjaciół i jedną
przyjaciółkę. Mamę, która jest
policjantką i siostrę Ankę oraz psa
Paputa. Tata Jędrka prowadzi
własny warsztat samochodowy.
Wszystkie części są bardzo
ciekawe, ale najbardziej podobał
mi się tom pt. „Znowu pod górkę?”.
Autorem książek jest Rafał
Skarżycki, a rysunki wykonał
Tomasz Lew Leśniak.
Nie przypuszczałbym, że kiedy
przeczytam jedną książkę od razu
marzył będę o poznaniu kolejnych
części przygód Jędrka.
Antoni Korbeń, 3d

„Nela na 3 kontynentach” to
książka podróżnicza opowiadająca
o podróżach małej reporterki w
nieznane. Opisuje swoje wrażenia
z pobytu w Tanzanii, Etiopii,
Boliwii, Indonezji i
Tajlandii. Autorka pisze m. in. o
afrykańskim safari w Tanzanii,
podczas którego można zobaczyć
dzikie zwierzęta oraz o żółwiach
morskich z wysp Gili. A także o
straszliwych robalach z Tajlandii i
hipopotamach oraz krokodylach
nilowych z Afryki. 
Z książki dowiedziałam się,
dlaczego flamingi są różowe.
Wszystko przez to,

że żyją w bordowym jeziorze i
żywią się glonami zabarwionymi
tym pigmentem. Siłą rzeczy one
same są różowe. Ale ich pisklaki
są białe. Autorka uświadomiła mi
także, że żółwie morskie nie
potrafią schować się do swojej
skorupki. Dlatego są narażone na
niebezpieczeństwa. Muszą
wypływać co jakiś czas z wody, by
zaczerpnąć powietrza, bo inaczej
by utonęły.
Książki Neli wprowadziły mnie 
w świat dzikiej przyrody, a moje
zainteresowanie wzbudziły
szczególnie pająki. 
Matylda Lutek, 3d

Chciałbym Was zachęcić 
do przeczytania serii książek
„Biuro Detektywistyczne
Lassego i Mai”. 
Książki te opowiadają o dwóch
przyjaciołach Lesi i Mai, którzy
prowadzą biuro detektywistyczne 
i przyjmują dziwne 
i niebezpieczne zlecenia. 
Akcja dzieje się w miasteczku
Valleby w Szwecji. Każda książka
jest o innej tematyce w których są
ciekawe i tajemnicze wydarzenia.

Książki czyta się szybko i nie ma
problemu, żeby je zrozumieć. 
Jak przeczytasz jedną to już Cię
zaciekawi co będzie w następnej.
Jeśli ktoś lubi tajemnice i zagadki,
to ta seria jest właśnie dla niego.
Polecam i zapraszam do biblioteki
szkolnej.

Sergiusz Sobczyk, 3d

.

.

.

.



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Numer 20 03/2021 | Strona 3 
www.juniormedia.pl Niecodziennik Szkolny r.szk. 2020-2021

18 lutego 2021 roku miało miejsce historyczne
wydarzenie łazik Perseverance wylądował  na
powierzchni Marsa.
Prawie dwa lata temu NASA zaprosiła internautów do
wspólnej zabawy, w której można wygenerować
specjalny pamiątkowy bilet misji na Marsa. A co byś
poczuł, gdybyś to właśnie ty miał być jednym z
pierwszych osadników na Marsie?
Zapraszamy do przeczytania naszych opisów takiego
przeżycia.

Ostatnio przytrafiła mi się niesamowita historia. Moja
babcia jest wielką wielbicielką wszelkich możliwych
konkursów. Gra nie tylko dla siebie, ale także dla całej
rodziny. Uwielbia zwyciężać, ale bardziej cieszy ją,
gdy wygra coś, co sprawi radość innym osobom.
Chciałaby przychylić każdemu nieba. W ubiegłym
tygodniu wygrała dla mnie….. 

Nie uwierzycie! Bilet na Marsa! 

Gdy babcia zatelefonowała do mnie z tą nowiną, to
nie potraktowałem jej poważnie. Pomyślałem, że
żartuje ze mnie i zrobiło mi się przykro. Zacisnąłem
ręce w pięść i drżącym głosem powiedziałem babci,
że jest mi smutno. Jednak babcia spokojnym tonem
zapewniła mnie, że to nie są żarty. Wyjaśniła, że w
Pile realizowana jest analogowa misja
marsjańska Habitat Lunares i można było wygrać na
nią bilet. I taki właśnie dla mnie wygrała! Słyszałem o
tym projekcie, ponieważ interesuję się
kosmonautyką. Nie mogłem uwierzyć we własne
szczęście! Zaniemówiłem z wrażenia, a moja twarz
rozjaśniła się w uśmiechu. Jednocześnie ogarnął mnie
wstyd, że moją ukochaną babcię posądziłem o
złośliwość. Gdy w końcu ustąpiło moje
zaskoczenie, podziękowałem babci za tą fantastyczną
niespodziankę. Teraz wiem na pewno, że dla babci
jestem oczkiem w głowie! Jestem dumny, że to ona
jest moją babcią. Tak bardzo ją kocham!
Jeszcze długo po usłyszeniu tej nowiny serce waliło
mi jak młotem. 
Z niecierpliwością czekam na zbliżającą się
przygodę. Przeżycia na pewno będą nieziemskie.

Dominik

Siedziałam właśnie przy stole i pisałam wypracowanie
z polskiego. 
Nagle usłyszałam pukanie do drzwi. Żołądek podszedł
mi do gardła. Byłam wystraszona i zdenerwowana.
Podeszłam do drzwi i nerwowo przy nich chodziłam.
Nie wiedziałam, co mam robić. Serce biło mi jak
szalone. Po chwili z niepokojem przekręciłam klucz i
nerwowo pociągnęłam za klamkę. Uniosłam wzrok i
ujrzałam mężczyznę trzymającego list. Uśmiechnęłam
się. Kamień spadł mi z serca, a ręce nie były już
mokre. Wzięłam list i z ulgą zamknęłam drzwi. Gdy
wróciłam do pokoju poczułam jakieś dziwne
zagubienie. Nie wiedziałam czemu. Nogi zaczęły mi
się uginać i zbladłam. 
- Wyniki konkursu! - krzyknęłam z przerażeniem.
Z jednej strony byłam podekscytowana, a z drugiej
niepewna i przerażona. Szybko i energicznie
rozerwałam kopertę. Stanęłam jak słup. W kopercie
nie znajdowały się wyniki konkursu tylko bilet na
Marsa.
- Nie mogę w to uwierzyć! - krzyknęłam i
entuzjastycznie podskoczyłam ze szczęścia.
Byłam zachwycona. ???

Julka
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Co w szkole piszczy?

.

25 stycznia 2021 klasa 7h podczas lekcji plastyki
miała przyjemność uczestniczyć w warsztatach
myślograficznych w ramach ogólnopolskiego projektu
"Zaproś mnie na swoją lekcję".
 
Zajęcia poprowadziła pani Małgorzata Górka z Opola,
nauczycielka języka polskiego, autorka strony fb "Na
polskim bez nudy".

Podczas warsztatów dowiedzieliśmy się, że 70
procent bodźców zapamiętywanych przez mózg to
obrazy, dlatego sketchnoting (notowanie z użyciem
grafiki) jest skuteczniejszy od zwyczajnego
notowania. Poznaliśmy też kilka przydatnych technik
rysowania symboli urozmaicających teksty, których się
uczymy. 
Jako klasa jesteśmy zgodni, że taka umiejętność jest
bardzo przydatna, i cieszymy się, że mogliśmy
uczestniczyć w takich zajęciach.

Zuzanna

Wyniki konkursu literacko-
plastycznego
,,Lapbook - moja ulubiona książka"
I miejsce - Daria Trojanowska, 
kl. 5b
II miejsce - Olga Lipka-Kozanka, kl.
5b
III miejsce - Filip Abramczuk, kl. 5b
Wyróżnienia:
Antoni Koszuliński, kl. 5b, 
Nikola Sowińska,  kl. 5a, 
Nikodem Giersz,  kl. 5b.

Gratulujemy zwycięzcom 
i wyróżnionym. 

REDAKCJA WYDANIA: Sergiusz, Matylda, Antoni, Zuzanna, Julia, Dominik, SU
OPIEKUNOWIE: Karolina Strógarek, Karolina Pawłowska

KONTAKT: niecodziennikszkolny@gmail.com

niecodziennikszkolny.wordpress.com

https://view.genial.ly/6041ea083b20ef0d96168569/interactive-
content-lapbook-moja-ulubiona-ksiazka
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