
www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr11
Królowej Jadwigi 2
64-920, Piła

Numer 26 05/21

Monika Pyrek przeprowadziła zdalną lekcję,
udowadniając, że wf jest super!

.

W tym
numerze:

Dzień Dziecka

Książki 
kryminalne
czy fantasy?

Grać ze
znajomymi czy
samemu?

Górskie ciasto,
czyli 
K A R P A T K A:)

19.05.2021 r. 
o godzinie 11:00
uczniowie klas
czwartych i
szóstych mieli
okazję wziąć udział
w spotkaniu on-line
z multimedalistką,
czterokrotną
olimpijką, vce
Mistrzynią Świata 
i Europy w skoku 
o tyczce Moniką
Pyrek, która
poprowadziła lekcję
wychowania
fizycznego dla 283
uczniów.

Zajęcia były
przygotowane
znakomicie, nie
zabrakło gier
interaktywnych 
i  ćwiczeń z samą
mistrzynią oraz
trenerem
personalnym
Krzysztofem
Kolasińskim. 
Spotkanie było
także okazją 
do
przeprowadzenia
wywiadu i
wykonania
wspólnego zdjęcia.

Zdalne zajęcia
wychowania
fizycznego odbyły
się w ramach
projektu 
Kinder Joy of
moving
Alternatywne lekcje
WF, którego celem
jest promocja
aktywnego stylu
życia oraz
pokazanie uczniom,
że sport to przede
wszystkim radość 
i zabawa.

Wszyscy
uczestnicy
niezwykłych zajęć
sportowych
 oprócz dawki
energii i motywacji
do wykonywania
ćwiczeń otrzymali
wspaniałe
upominki: 
koszulki i worki,
które przydadzą się
na stacjonarnych
zajęciach 
oraz długopis 
i gumkę na rękę.

Warto podkreślić,
że Piła była 
jednym 
z
10 miast z całej
Polski na trasie
online'owego toru
Moniki Pyrek.
Koordynatorem
projektu była 
pani Agnieszka
Sulima-Grzelak.
Zdalna lekcja z
multimedalsitką
zostanie na długo
w naszej pamięci.
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Dzień Dziecka w Pile

W tym roku miasto Piła świętuje
Dzień Dziecka, organizując 
różne atrakcje w Parku na
Wyspie. 
30 maja o godzinie 16.00 
będzie można obejrzeć 
spektakl
detektywistyczny dla dzieci "Wielka
tajemnica" 
w wykonaniu Teatru Trójkąt
z Zielonej Góry. 
O godzinie 17:00 będzie
możliwość wzięcia udziału 
w Festiwalu
Baniek Mydlanych. 
Dodatkową atrakcją będzie Wesołe
Miasteczko, które
otworzy się 
na Placu Zwycięstwa.

Dzień Dziecka można również
spędzić z RCK. 1 czerwca 
o godzinie 10.00 i 17.00.

Przygotowali oni dla nas teatrzyki
lalkowe na ekranie - nasze bajanie
czyli spektakle wyprodukowane
przez Regionalne Centrum Kultury
oraz
wystawę lalek, które "zagrały" 
w spektaklach. 
Wstęp jest bezpłatny, 
jednak ilość
miejsc ograniczona. 
Warto więc dokonać telefonicznej
rezerwacji.
Atrakcje dla najmłodszych
przygotowało również Kino Helios.
W dniach 29-30
maja oraz 1 czerwca odbędą się
specjalne seanse z konkursami.

Oliwia

.

Ciekawostki 
o Dniu Dziecka
Już niedługo (1 czerwca) odbędzie
się bardzo ważne 
dla nas święto, czyli
Dzień Dziecka. Z tej okazji 
7 ciekawostek:

1.Początkowo Dzień Dziecka
obchodzony był w Niedzielę
 i obdarowywano dzieci kwiatami.
Dlatego też pierwsza nazwa Dnia
Dziecka to Kwiatowa
Niedziela lub Dzień Róży.

2. Już w Polsce przedwojennej 
(w 1929 roku) obchodzono Dzień
Dziecka.

3. W 1952 roku Dzień Dziecka w
Polsce stał się świętem stałym.

4. Szczególnie uprzywilejowane są
dzieci niemieckie, bowiem w
Niemczech Dzień Dziecka
obchodzony jest dwa razy w roku -
1 czerwca i 20 września.

5. Celem tego święta miało być
uświadomienie ludziom, że
najważniejsze jest by chronić
dzieci przed wojną, głodem i innymi
krzywdami.

6. We Francji i Włoszech Dzień
Dziecka obchodzony jest
najwcześniej, bo 6
stycznia.

7. W 1983 roku, ówczesny
prezydent Stanów Zjednoczonych,
Ronald Reagan ustanowił 25 maja
Międzynarodowym Dniem Dziecka
Zaginionego.
                                        Oliwia

.
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Książki kryminalne
czy fantasy?

Grać ze znajomymi
czy samemu?

zdecydowanie te drugie, 
ponieważ znacznie rozwijają 
wyobraźnię. 

Ola

Dobrym przykładem tego, 
są książki z serii “Harry Potter”
napisane przez J.K Rowling,
czytając te dzieła mamy okazje
wyobrażenia sobie bardzo różnych
stworzeń oraz zjawisk takich
jak np.Hipogryfy, Bazyliszki
czy Dementorzy. 
Dzięki nadnaturalnym
zdarzeniom książka staje się  
o wiele ciekawsza 
i różnorodna, przez co jest dużo
bardziej wciągająca. 
Powieści fantastyczne pozwalają
doznać czegoś, czego nigdy
wcześniej 
nie zaznaliśmy. 
Możemy poznać nowe wymiary,
nowe cywilizacje 
i wiele,wiele więcej! 
Uważam, że porównanie między
powieściami kryminalnymi
a fantastycznymi wygrywają 

     Książki kryminalne, zarówno jak
i te fantasy cieszą się sporym
zainteresowaniem ze strony
czytelników. Jednak które z nich są
lepsze?
Zacznijmy od tego, że wszystko
oczywiście zależy od preferencji
danej osoby. Jednak moim
zdaniem powieści fantastyczne 
są o wiele bardziej wciągające 
i rozwijające. 
Dzięki fikcyjnym elementom, nasza
wyobraźnia rozwija się, ponieważ
jest zmuszona do wyobrażenia
sobie czegoś,
 czego nigdy nie widzieliśmy. 

mu ekran z gry, aby mógł
powiedzieć, jakie popełniam
gafy lub podpowiedzieć
rozwiązanie problemu. 

Wiele osób spędza czas, grając 
w gry komputerowe. Jednak
niektórzy grają samodzielnie, 
a inni komunikując się ze
znajomymi. Z mojego
doświadczenia wynika, że lepiej
jest grać w grupie. Postaram się  to
udowodnić.
Komunikując się ze znajomymi   
w grach multiplayer, możemy
ostrzegać się przed zagrożeniem.
Gdy gram w gry typu
strzelanki, przeciwnik może
zachodzić mnie od tyłu, 
a znajomy może mnie wtedy
przed nim ostrzec lub powstrzymać
go 
od zaatakowania mnie.
Grając samemu, przegrałbym.
Kiedy gram samodzielnie, gra nie
tylko jest trudniejsza, ale także
szybciej się nudzi.

Samemu jestem w stanie
zagrać maksymalnie 2 mecze,
jednak w drużynie jesteśmy 
w stanie grać godzinami, 
a im więcej kolegów lub koleżanek 
tym dłużej.
Samemu ciężko jest zauważyć
 własne błędy. 
Rozmawiając 
z kolegą, mogę udostępnić 

To kolejny plus dla grania ze
znajomymi. Osobiście uważam, 
że lepiej jest grać ze
znajomymi. Granie
z teamem ułatwia grę na wiele
różnych sposobów.

Kacper

.

.

.

Pixabay
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Górskie ciasto, czyli 
K A R P A T K A:)

Porcja dla całej rdziny i  dla gości:)
Przygotowanie ciasta: około 15 minut
Przygotowanie kremu: około 15 minu
Czas pieczenia: około 1 godzina
Konieczna pomoc osoby dorosłej, ze względu na
ryzyko oparzenia.
Składniki na ciasto:
1 szklanka wody
150 g masła lub margaryny
1 szklanka mąki pszennej
5 jajek
szczypta soli
szczypta proszku do pieczenia (tak na
czubek łyżeczki)
Składniki na masę:
3 szklanki mleka
250 g masła 
3/4 szklanki cukru
2 łyżeczki cukru waniliowego
4 duże łyżki mąki pszennej (80 g)
4 duże łyżki mąki ziemniaczanej (80 g)
2 żółtka

 Wykonanie:
1. Wodę zagotować z margaryną. Garnek ściągnąć z
pieca i mieszając energicznie (najlepiej drewnianą
łyżką) dodać mąkę. Garnek postawić z powrotem na
piecu i gotować na małym ogniu, ciągle mieszając
około 2-3 minuty (ciasto powinno być jednolite i bez
problemu odchodzić od garnka). Do lekko ciepłego lub
zimnego ciasta, miksując mikserem, dodać po jednym
jajku, szczyptę soli oraz proszek do pieczenia.
2. Ciasto podzielić na dwie części.
3. Formę prostokątną o wymiarach około 35 x 24 cm
wyłożyć papierem do pieczenia. Połowę ciasta
rozprowadzić łyżką w formie.
4. Piec w piekarniku nagrzanym do 180 C przez około
30 minut na złoty kolor. W ten sam sposób upiec
drugą połowę ciasta.
5. Przygotować masę budyniową. 2 szklanki mleka i
cukier zagotować. Pozostałe mleko wymieszać
dokładnie z żółtkiem, cukrem waniliowym i mąkami.
Dodać do gotującego się mleka, szybko mieszając
aby nie powstały grudki. Chwilkę gotować (około 1
minuty - budyń będzie gęsty). Następnie pozostawić
do ostygnięcia. Miękkie masło utrzeć mikserem na
puszystą masę. Dalej miksując, dodawać stopniowo
chłodny budyń. 
6. Na koniec wyłożyć krem na jedną część ciasta i
następnie położyć drugą część ciasta. Można
udekorować cukrem pudrem. 
                                         Smacznego życzy Olaf

.
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REDAKCJA WYDANIA: 
Olaf, Ola, Kacper, Oliwia

OPIEKUNOWIE:
Karolina Strógarek, Karolina Pawłowska

KONTAKT: 
niecodziennikszkolny@gmail.com

niecodziennikszkolny.wordpress.com
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