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Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu 
na „Najpiękniejsze ozdoby wielkanocne”

.

W poniedziałek 29 marca zakończył się szkolny konkurs na „Najpiękniejsze ozdoby
wielkanocne”. Konkurs miał na celu pielęgnowanie tradycji wielkanocnych,
stworzenie możliwości prezentacji ozdób, a zarazem rozwijanie aktywności twórczej i
wrażliwości estetycznej wśród młodych ludzi. Każdy biorący udział w konkursie miał
za zadanie własnoręcznie wykonać ozdobę wielkanocną, zrobić zdjęcie pracy, a
następnie dostarczyć ją do naszej szkoły.

Na konkurs wpłynęło wiele różnych prac nawiązujących do tradycji Świąt Wielkiej
Nocy. Wśród nich znalazły się wielkanocne zające, baranki, kury i kurczaki, stroiki,
ozdobione jajka, palmy i koszyczki z wielkanocnymi różnościami.
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Jury stanęło przed trudnym wyborem, ponieważ wszystkie prace były bardzo
interesujące i w różnorodny sposób obrazowały tematykę konkursu. 

Nie sposób było przyznać miejsc pierwszych, drugich i trzecich, więc
postanowiłyśmy,          że Laureatami konkursu wielkanocnego zostali:

Kategoria klas 4-6

�Zwierzak wielkanocny – zając:
Lena Pietrzak kl. 4c
Julia Walkowska kl. 4d
Oliwia Kiżewska kl. 4d
Elena Bujnicka kl. 5a
Amelia Brzeska kl. 6b
Przemysław Kowalski kl. 6c
Liwiusz Średnicki kl. 6c

�Zwierzak wielkanocny – baranek:
Klaudia Knioła kl. 4d
Flip Babut kl. 5a

�Zwierzak wielkanocny – kura, kurczak:
Piotr Liwak kl. 6a
Robert Sitarski kl. 6e
Martyna Bitner kl. 6g
Kajetan Gaj kl. 6g

�Ozdoba wielkanocna:
Maja Lipińska kl. 6d

Kategoria klas 7

�Ozdoba wielkanocna:
Dominik Staniek kl. 7g

Wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie, serdecznie dziękujemy i gratulujemy
zwycięzcom! Dyplomy i nagrody zostaną wręczone na koniec roku szkolnego.

Organizatorki konkursu Bogusława Różańska i Małgorzata Bartecka   

Nasze 
recenzje

„Wakacje Mikołajka” to książka,
którą chcę zaprezentować. Napisał
ją Rene’ Goscinny. Głównym
bohaterem jest Mikołajek. 
Chłopiec ma dużo niezwykłych
przygód i zabawnych kolegów.
Warto ją przeczytać, ponieważ ma
dużo humoru i można się przy niej
pośmiać.
Mikołajek próbuje być grzeczny,
ale ciągle wpada w tarapaty. 
Po przeczytaniu jednej części
sięgnąłem po kolejne.

Zachęcam do przeczytania książki,
ponieważ jest to doskonała lektura
dla dorosłych jak i dzieci.
Dla zachęty zaprezentuję moje
ulubione fragmenty z książki.
„Fajnie jest na wakacjach- razem 
z kolegami pływamy, opalamy się,
biegamy, bijemy się, nie odzywamy
się do siebie i jest super zabawa”.
„Więc spytałem, czy Atlantyk jest
daleko od miejsca, gdzie jedziemy,
a tata powiedział, że gdybym się
lepiej uczył, nie zadawałbym takich
pytań. To było niesprawiedliwe, 
bo w szkole nie ma lekcji łowienia
ryb pod wodą”.

Julian, 3d
. .
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Czy wiesz, że jazda na rowerze 
zmniejsza ilość pryszczy!

WSZĘDZIE DOBRZE,
 ALE W SIODLE NAJLEPIEJ!

Wiosenne dni
są coraz
cieplejsze. 
Jest to dobry
moment, aby
zacząć jeździć
na rowerowe
wycieczki.
Jazda na
dwóch kółkach
jest lekiem na
wszystko!
Przeczytaj 
o tym 
w prezentacji o
mojej pasji, 
którą jest jazda
na rowerze.

Max .

Moja pasja to jazda konna.
Od najmłodszych lat kocham konie. Interesuje się
wszystkim, co jest z nimi związane. Są to zwierzęta
bardzo przyjacielskie, wierne, mądre. Gdy jestem
blisko konia, czuję się bezpiecznie, radośnie.
Uwielbiam chwile spędzone w stajni, gdy je
pielęgnuję, czyszczę, siodłam. W towarzystwie koni
jestem bardzo szczęśliwa.
Obecnie czas na jazdę konną mam w weekendy.
Konie to wspaniałe zwierzęta i naprawdę warto
poświęcić im nieco uwagi i od czasu do czasu
spędzać z nimi nieco wolnego dnia. Jazda konna
posiada tak wiele plusów , trudno  je wszystkie
wymienić, przede wszystkim  dużo czasu spędza się
na świeżym powietrzu, rozluźnia się. Jazda konna
uczy odpowiedzialności, obowiązkowości, 
współpracy w grupie. Koń jest przyjacielem i
towarzyszem człowieka.

Milena

.

https://view.genial.ly/6047af09f269680dabb13a65/presentation-rower

.
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PORTRET Z JAJEM
Rozpoznaj literackich bohaterów

.

.

 Co było pierwsze jajko czy kura?
Na to pytanie od wieków wszyscy
szukają odpowiedzi. Jajo
symbolizuje powstanie, początek,
jest także nieodłącznym 
symbolem Wielkanocy. Pisanki,
kraszanki, nalepianki, oklejanki
goszczą w wielu polskich domach.
Idealny kształt jajka był także
inspiracją dla wielu artystów.
Uciekające jajo na kaczych
nogach Pietera Bruegla starszego
czy „Jajka na talerzu bez talerza”
Salvadora Dalego to tylko niektóre
z dzieł z jajkiem w roli głównej.
Jajko stało się też inspiracją dla
uczniów klasy 5a, którzy

podczas przedświątecznej lekcji
języka polskiego stworzyli portrety
z jajem postaci literackich.
Odgadnijcie, jakich bohaterów
szkolnych lektur przedstawili. 
Jeśli macie ochotę stwórzcie
jajeczne portrety bohaterów
literackich i wyślijcie na adres
redakcji
niecodziennikszkolny@gmail.com
Najciekawsze prace nagrodzimy
gadżetami Junior Media. Na
zgłoszenia czekamy do 10.04.2021
roku. Możecie wykorzystać
szablon Genially umieszczony
obok.

REDAKCJA WYDANIA: Milena, Max, Julian,  p. Bartecka i p. Różańska

OPIEKUNOWIE: Karolina Strógarek, Karolina Pawłowska

KONTAKT: niecodziennikszkolny@gmail.com

niecodziennikszkolny.wordpress.com

.

https://view.genial.ly/60623bcc0c509b0cef11c41c/interactive-
content-portret-z-jajem
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