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Sukces Agaty i Aleksandry

28 maja 2021 roku  w Pile odbyły się Mistrzostwa Rejonu
Pilskiego SZS "WIELKOPOLSKA" w Siatkówce Plażowej
Dziewcząt IMS 2020/2021.
Nasze zawodniczki Agata Krauz i Aleksandra Szymczak
pokonały SP 6 i SP 3 Trzcianka kolejno 2:0 oraz 2:1 w
setach. Tym samym uczennice Szkoły Podstawowej nr 11 
im. Królowej Jadwigi w  Pile, awansowały jako jedyna
drużyna do Finału Wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży
Szkolnej, które odbędą się 17 czerwca we Wrześni.
Gratulujemy dziewczynom oraz opiekunowi pani Karolinie
Cierpickiej wygranej 
i trzymamy kciuki za udany mecz w finale.
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Czy przyjaźń jest sposobem na rozwiązanie
każdego problemu!?

„Felix Net i Nika oraz Gang
Niewidzialnych Ludzi” to pierwszy
tom bestselerowej serii dla
nastolatków. Książka została
wydana w listopadzie 2004 roku i
do tej pory podbija rynki
sprzedaży! Jej autorem jest Rafał
Kosik, który opowiedział na swoim
kanale na Youtube, że głównym
powodem napisania książki było
to, że nie miał co czytać swojemu
synowi, a że miał doświadczenia z
pisaniem książek dla dorosłych to
postanowił napisać dla niego
powieść. Sam przyznał, że nie
spodziewał się takiego wielkiego
odbioru. Ja poznałem tą książkę,
jak dużo osób w moim wieku, czyli
przez to, że była moją lekturą
szkolną. Zacząłem ją czytać, tylko
po to, aby umieć na lekcji
odpowiedzieć na pytania.
Wtedy nie przepadałem za
czytaniem powieści. Jednak po tej
lekturze moje podejście się
zmieniło. Zauważyłem piękno
literatury. Mogłem wyobrazić sobie
i przeżywać razem z bohaterami
ich historie. Teraz nie wyobrażam
sobie dnia bez przeczytania
chociaż jednej strony. 

Głównymi bohaterami książki są:
 Felix – miłośnik robotyki, jego
rozsądek i jak to sam mówi: „mózg
w służbie człowieka” pomaga
wydostawać się z wielkich
problemów. 
 Net – miłośnik komputerów,
największy tchórz z ich trójki, jego
zdolności informatyczne i szybkie
wyszukiwanie informacji bardzo
pomaga ich grupce. 
 Nika – Kręgosłup moralny ich
trójki, jej kobieca intuicja i
zdolności nadprzyrodzone
pomagają trzeźwo spojrzeć na
sytuacje i uratować ich z sytuacji
bez wyjścia. 

Dzięki ich zdolnością tworzą razem
superpaczkę i uzupełniają we
wszystkim się nawzajem.
Pokazują, że przyjaźń może
pokonać każdy problem. Akcja
książki rozpoczyna się od prób
odzyskania 10 złotych od łobuzów
szkolnych. Jednak nieświadomie
wpakowują się w wielkie kłopoty.
Opowiadanie urozmaicone jest
przez sporą ilość bohaterów którzy
prędzej czy później wpływają na
losy Felixa Neta i Niki. Duża ilość
wątków pobocznych sprawia, że
powieść nie jest w niektórych
momentach monotonna. W dalszej
części książki dowiadujemy się
coraz więcej informacji odnośnie
naszej trójki bohaterów, co
niektórych czytelników może
bardzo zszokować. Te rzeczy
sprawiają, że bardzo ciężko
oderwać się od treści lektury.
Książka w wielu momentach jest
pouczające. Sam autor wskazuje
nam to cytatem na okładce: „Ta
książka pokazuje, że sami
kierujemy własny los i to, czy
będziemy żyć ciekawie, zależy
przede wszystkim od nas.” 

Moim zdaniem książka „Felix net i
Nika oraz Gang Niewidzialnych
Ludzi” jest warta przeczytania
zarówno dla młodszych, ale też i
dla starszych czytelników. Niby jest
to powieść Science Fiction jednak
jestem pewien, że spodoba się
także osobą nie lubiącym tego
rodzaju powieści. Zapewniam, że
czas przy tej książce, nie będzie
czasem straconym i zachęcicie
swoich bliskich do przeczytania tej
książki, bo warto. Cała seria zdobi
moją półkę i są to najlepsze książki
jakie czytałem już w mojej nawet
dużej kolekcji. 

Oprócz pierwszej części jest ich
jeszcze czternaście, gdzie każda
jest tak samo emocjonująca i
ciekawa jak pierwsza. Autor już
zapowiedział, że w najbliższym
czasie pojawi się nowy 16 tom
serii.

Karol
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Jakie miejsca zwiedzić 
podczas greckich wakacji?

Wolny czas w wakacje

MYKENY - nie ma pewności 
co do tego, by w Mykenach
spoczywał król Agamemmnon,
który podbił Troję, jednak
zdecydowanie można stwierdzić,
że
grobowiec w Mykenach jest jednym
ze sławniejszych 
na świecie. Wykopaliska
archeologiczne dowodzą, 
że miejsca i ludzie opisywani 
w „Iliadzie” Homera mogły
istnieć naprawdę. Kompleks
budowli starożytnych Myken
otaczały potężne mury
z kamienia, 
a głównym wejściem była Lwia
Brama.

Saloniki to druga – po Atenach –
największa metropolia grecka. 
W mieście znajduje się
najważniejszy port morski, miasto
jest także aktywnym ośrodkiem
gospodarczym, kulturalnym i
naukowym. Najbardziej znanym
budynkiem jest Biała Wieża.
Saloniki posiadają najwięcej
kościołów bizantyjskich w całej
Grecji, do najpopularniejszych
należą: Agia Sofia, Agios Dimitros
(bazylika św. Dymitra)
czy Agios Nikolaos Orfanos.
Będąc w Salonikach, koniecznie
trzeba przejść się nadmorską
promenadą, która ma prawie 
5 kilometrów długości.

Europa jest fantastycznym
miejscem na różnego rodzaju
wyprawy. Europa jest
tak ogromna i tak zjawiskowa, 
że nie musisz szukać mocnych
wrażeń na innych
kontynentach. Poznasz też
różnorodność kulturową, zwyczaje
i upodobania różnych grup
etnicznych. Kraje Europy rozwijały
się w dużej niezależności, 
dzięki czemu każdy wykształcił
własną kulturę i sztukę. 
Dziś możesz to podziwiać 
w całej okazałości, podróżując 
i napawając
się tym klimatem.

Nadia

Wielkimi krokami zbliżają się
wakacje. Czekamy na nie od
września. Jednak martwimy się ,
że będziemy marnować cenny
czas, nudząc się i nic nie robiąc.
Dlatego mam kilka propozycji, 
jak spożytkować ten czas.
Rozwijanie swojego hobby 
i zainteresowań niesamowicie
wpływają na człowieka oraz
dostarcza nam pozytywnych
doznań. Przy wyborze hobby
należy kierować się sercem,
ponieważ jeśli robimy coś z pasją,
przychodzi nam to łatwiej i sprawia
dużo frajdy (np. czytanie jest
niesamowicie ciekawym sposobem
spędzania czasu).

Szkoły nie zawsze potrafią 
nas do tego zachęcić, 
zmuszając do lektury 
czegoś, co nas nie interesuje.
Warto sięgać po książki 
o tematyce, która nas ciekawi.
Hobby może być różne, 
a metodą prób i błędów 
znajdziesz swoją pasję. 
 Formą relaksu może być
przebywanie z rodziną 
i znajomymi. Do właściwego
funkcjonowania potrzebny 
jest nam kontakt z innymi. 
Pomimo tak wielu środków
komunikacji izolujemy się,
zapominając, jak jest to ważne.

Spędzanie wolnego czasu 
z samym sobą jest 
jeszcze ważniejsze. 
Dlatego warto znaleźć 
miejsce i na taką aktywność. Warto
przystanąć i zastanowić się nad
swoim życiem 
oraz przemyśleć nasze cele 
w samotności. 
Jestem ciekawy,
 jak wy spożytkujcie swój wolny
czas. 
Pamiętajcie o bezpieczeństwie
podczas wakacji i bawcie się
dobrze. 

 Łukasz
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Zdalnie 
vs stacjonarnie

REDAKCJA WYDANIA: 
Agata, Nadia, Karol, Łukasz , Julka

OPIEKUNOWIE:
Karolina Strógarek, Patrycja Burzyńska

niecodziennikszkolny@gmail.com
niecodziennikszkolny.wordpress.com

.

Ahoj,
moją pasją jest
żeglarstwo.
Jeśli macie
ochotę
dowiedzieć się
więcej na temat
tego sportu i
jego historii,
budowy
żaglówki i
innych statków,
koniecznie
obejrzyjcie
moją 
prezentację
przygotowaną
w aplikacji
Genially.

Julka

Pod koniec października 2020 r. 
ze względu na bardzo dużą
zachorowalność na wirus
Covid decyzją Rządu szkoły
musiały przejść na nauczanie
zdalne. Mieliśmy przygotowana
platformę Teams do zajęć online.
Teraz, kiedy wracamy do szkoły,
mogę napisać, że
nauczanie zdalne przyniosło nam
wiele korzyści. 
Nauczyciele w naszej szkole
prowadzili lekcje w taki sposób,

że prawie nie odczuliśmy różnicy.
Fajne było też to, że nie
musieliśmy wstawać przed
godzina 7 rano, tylko chwilę przed
rozpoczęciem lekcji. W przerwie
można było sobie zrobić śniadanie.
Na początku lekcje po 30 minut
wydawały nam się bardzo krótkie,
ale szybko przyzwyczailiśmy się do
nowego tempa pracy na lekcji.
Cudowne było to, że kończyliśmy
lekcje dużo szybciej i całe
popołudnie mieliśmy dla siebie. W
codziennej
nauce nie odczuwaliśmy takiego
stresu, jak normalnie w szkole
podczas lekcji stacjonarnych. 
Trudnością było skupienie się na
tym, co mówi nauczyciel,

gdyż w domach rozprasza nas
dużo rzeczy. Wszyscy
zastanawiamy się, czy w
przyszłym roku również czekają
nas lekcje online?
Nadia

.

https://view.genial.ly/6048fea87cead90da490ba8a/presentation-presentacion-basica-
gris-eng
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