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21 i 22 maja
połączone siły
nauczycieli
zapraszają uczniów
klas ósmych do
powtórki 
przed egzaminem 
z języka polskiego 
i matematyki. 
I Ogólnopolska 
Egzaminocka odbędzie
się w wersji online
na Facebooku  i 
youtubowym 
kanale 
Pi-stacja. 
Więcej informacji
można znaleźć
na facebooku  
I Ogólnopolska 
Egzaminocka:
https://fb.me/e/2aOrHWDQj. .

W tym
numerze:

Naleśniki na
wypasie

Czy muzyka 
jest ważna 
w życiu
człowieka?

Dlaczego gry
rozwijają?

,,Harry Potter 
i Komnata
Tajemnic”
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Składniki na ciasto naleśnikowe:
1 szklanka mleka
1 szklanka wody (najlepiej
gazowanej)
2 jajka
1 szczypta soli
1 łyżeczka cukru waniliowego
opakowanie budyniu bez
cukru
łyżka oleju
1 szklanka mąki

Składniki na farsz serowy:
500 g twarogu półtłustego
4 łyżki cukru
1 łyżka cukru waniliowego
3 łyżki śmietany 18%

Będziemy jeszcze potrzebować:
Owoce np. banany, kiwi,
brzoskwinie z puszki,
truskawki. Bitą śmietanę
 i sos czekoladowy.
Mikser, dwie miski, patelnię do
naleśników, łyżki i chochelkę.

Przygotowanie:
Wszystkie składniki na ciasto połącz ze sobą i zmiksuj mikserem
Smaż naleśniki na suchej, gorącej patelni.

Przygotuj farsz twarogowy:
Utrzyj twaróg z cukrem i dodaj pozostałe składniki, 
dobrze wszystko wymieszaj.

.

Farsz nakładamy na usmażone
naleśniki i składamy 
je w kostkę. 

Dodajemy ulubione owoce 
(ja dodaję banany, kiwi i
brzoskwinię .
z puszki), 
bitą śmietanę i polewam sosem
czekoladowym.      

Życzę smacznego!

Piotr

Naleśniki na wypasie
(czas przygotowania 15 minut, liczba porcji 7)

Piotr
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,,Harry Potter 
i Komnata Tajemnic”

Dlaczego gry rozwijają?

Większość
dorosłych 
nienawidzi gier, 
myślą, że to
tylko głupie 
strzelanki, na
które dzieci
chcą wydać
pieniądze. 
Jednak tak
nie jest, 
dlaczego?
Większość
dorosłych
nawet nie wie

w co ich dzieci
grają lub co
robią na
komputerze.
W grach
historycznych, 
które nas
edukują,
można poznać
niektóre
postacie lub
tajniki wojen
historycznych.
W grach
zręcznościo-  

wych można
rozwinąć
zdolności
manualne,
klikając
 w dany punkt.
W grach 
strate-
gicznych 
uczymy się, 
jak sama nazwa
mówi strategii,
potrzebnej 
umiejętności, 

 która polepsza
nasze myślenie.
W ostatnim
przykładzie, 
czyli grach
językowych,
można nauczyć
się różnych
języków,  które
mogą nam się
przydać w
przyszłości. 
Dzięki
wspólnemu
graniu
można też
poznać
ciekawych
ludzi,

jednak w tym
przypadku
trzeba być
czujnym, żeby
nie natrafić 
na oszusta. 
Według mnie
gry są
potrzebne 
w życiu dzieci,
ale trzeba
wszystko mieć
pod kontrolą, 

żeby dwie
godzinki nie
przemieniły 
się w  5 godzin. 
Warto grać 
w
gry, ponieważ
można poznać
ciekawych ludzi
i zdobyć
przydatne
umiejętności.
Michał

Książka, którą
Wam
przedstawię, to
powieść fantasy
pt. ,,Harry
Potter i
Komnata
Tajemnic”
autorstwa J.K.
Rowling. 
Jest to druga
część serii
książek 
o Harrym
Potterze.
Pierwszy raz
została wydana
2 lipca 1998
roku w języku
angielskim
przez 
wydawnictwo
Bloomsbury
Publishing. 

W języku
polskim na
półkach
sklepowych
pierwszy raz
pojawiła się 13
września 2000
roku. W polskim
wydaniu nie
znajdziemy
obrazków, lecz
uwagę
czytelnika
mogą przykuć
piękne okładki
autorstwa
Jonny’ego
Duddle.
Fabuła
rozgrywa się w
latach 1992–
1993, kiedy to
główny bohater
Harry Potter 

kontynuuje
naukę w Szkole
Magii i
Czarodziejstwa
w Hogwarcie,
będąc już 
w drugiej klasie.
W pierwszych
dwóch
rozdziałach
możemy
dowiedzieć się
o atmosferze
panującej 
w domu
wujostwa
Harry’ego,
państwa
Dursleyów, 
w którym
chłopiec musi
spędzać letnie
wakacje.

Przez
nieszczęśliwe
zdarzenia 
i niezdarną
pomoc
pewnego
domowego
skrzata, Harry
zostaje
zamknięty w
swoim pokoju
na cztery
spusty. 
Z pomocą
przychodzi mu
Ron wraz z
rodzeństwem
Weasleyów. 
To jednak
początek jego
problemów.
Ktoś cały czas
próbuje
odciągnąć 
bohatera 
od powrotu do
szkoły. 
Gdy wreszcie
udaje mu się
dotrzeć

do Hogwartu,
zaczynają dziać
się straszne
rzeczy. 
Osoby 
z rodzin
mugolskich 
są
petryfikowane
przez
nieznanego
nikomu
napastnika.
Wszystko to 
za sprawą
tytułowej
Komaty
Tajemnic, 
która po
pięćdziesięciu
latach 
zostaje 
otwarta. 
Harry wraz 
z przyjaciółmi
Ronem 
oraz 
Hermioną 

rozwiązują
zagadkę
i ratują 
szkołę
 przed
zamknięciem. 
Jest to 
książka, 
którą mogę
polecić
każdemu. 
Cała seria
książek 
o przygodach
Harry’ego -
małego
czarodzieja, jest
bardzo
interesująca 
i fascynująca.

Weronika
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Czy muzyka 
jest ważna 

w życiu
człowieka?

Każdy lubi muzykę. 
Można jej po prostu słuchać 
albo tworzyć ją samemu. 
Niezależnie od tego, 
czy to jest pop, rap czy rock, 
każdy ma jakiś swój ulubiony typ,
przy którym może się
zrelaksować. 
Sądzę, że muzyka jest ważna 
w życiu człowieka.
Klimatyczna melodia potrafi się
bardzo wpasować w nasz nastrój. 
Można jej posłuchać, 
gdy jest się wesołym, aby
wzmocnić dobre emocje. 
Kiedy ktoś czuje, że musi chwilę
posiedzieć sam, może puścić
smutną muzykę lub 
można wtedy również rozweselić
się ulubionymi piosenkami. 
Coraz częściej można
znaleźć utwory, które mają na celu
podbudować naszą pewność
siebie.

i śpiewać, a inni lubią tańczyć.
Te umiejętności zazwyczaj rozwija
się na zajęciach dodatkowych,
ale niezależnie od tego,  
gdzie się ćwiczy, muzyka zawsze
daje lepszy efekt. Oprócz tego
utwory często mają ważne
przesłanie.
Tak, muzyka jest ważna w życiu
człowieka. Można przy niej dobrze
odpocząć. Z kolei tworzenie
muzyki jak i umiejętności z nią
związane, rozwijają naszą
kreatywność.

Kinga

Kiedy ma się ulubiony gatunek
muzyki, słuchanie jej może
sprawiać dużą przyjemność. Każdy
ma czasem ciężkie
dni. Można wtedy odpocząć 
przy ukochanych utworach 
i zapomnieć o wszystkich
problemach.
Podczas relaksowania się 
przy muzyce można również się
uczyć i rozwijać pasje.
Najpopularniejsze piosenki
są po angielsku, a to
pozwala nauczyć się nowych słów i
wyrażeń w innym języku. 
Często pasje ludzi są związane 
z muzyką. Niektórzy mogą grać 
na instrumencie

.

Nadia

REDAKCJA WYDANIA: 
Piotr, Michał, Weronika, Kinga, Nadia

OPIEKUNOWIE:
Karolina Strógarek, Patrycja Burzyńska

KONTAKT: 

niecodziennikszkolny@gmail.com

niecodziennikszkolny.wordpress.com
.

https://view.genial.ly/604132aa671a600db7aa8c13/presentation-
musical-prezentacja
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