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Uwaga, 10 czerwca 2021 roku odbędą się w naszej
szkole wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. 

Z uwagi na sytuację epidemiczną przeprowadzone zostaną one 
 w innej niż dotychczas formule, z zachowaniem wymogów reżimu
sanitarnego. Głosowanie odbędzie się w każdej klasie oddzielnie
podczas wyznaczonej lekcji. Oddane w formie tradycyjnej głosy

uczniów każdej z klas zostaną zliczone przez
wychowawców/nauczycieli, a wynik głosowania wprowadzony 

drogą elektroniczną do ankiety programu Microsoft Forms. 
Wyniki głosowania i członków ścisłej Rady SU poznamy już

następnego dnia.
SU

Kalendarium
wyborcze:

do 7.06 zgłoszenia
kandydatów 
z klas 7 do
opiekunów SU, 

7 - 9. 06 kampania
wyborcza -
plakaty 
w szkole, 

10. 06 wybory
przewodniczą-
cego SU, 

11 czerwca
ogłoszenie
wyników.
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Recenzja „Tajemniczej wyprawy Tomka” 
Alfreda Szklarskiego

Wykreśl nazwy miejsc,
które odwiedził Tomek.

Do przeczytania tej książki zachęciły mnie opowieści
mojego taty, który godzinami potrafi odpowiadać, jakie
książki czytał będąc w moim wieku. Szczególną
uwagę zwróciłem na przygody Tomka Wilmowskiego,
który – jak wynikało z opowiadań taty - zwiedził niemal
cały świat. Uwielbiam podróżować, poznawać inne
kultury i zwyczaje, dlatego pomyślałem, że ta pozycja
to będzie coś dla mnie. Okazało się, że jest to seria
książek przygodowych, która – bez dwóch zdań –
zmieniła moje postrzeganie podróżowania. Bo kto by
nie chciał przeżyć takich właśnie przygód jak Tomek?
Sam autor cyklu powieści o Tomku to niezwykle
ciekawa postać. Choć urodził się w Stanach
Zjednoczonych, jako szesnastolatek wrócił do Polski.
Jako pisarz specjalizował się w literaturze
podróżniczo - przygodowej dla młodzieży. Był wielkim
popularyzatorem wiedzy o polskich podróżnikach i
przyrodnikach.
Tytułowy Tomek to 14 – letni Tomek Wilmowski, syn
Andrzeja Wilmowskiego. Ojciec Tomka był łowcą
dzikich zwierząt i dużo podróżował, pracując dla
niemieckiego handlarza zwierząt Hagenbecka. Tomek
w swoją pierwszą wyprawę udał się do Australii.
Potem zwiedził Afrykę – Kenię i Ugandę, Stany
Zjednoczone, Meksyk, Indie, Tybet, Pakistan, Nową
Gwineę, Brazylię i Peru. Wszystkie wyprawy opisane
są takim językiem, że nie potrzeba żadnych zdjęć,
filmów, internetu. Obrazy przygód same powstają w
głowie i ma się wrażenie, że jest się w centrum
wydarzeń.
Mnie najbardziej urzekła „Tajemnicza wyprawa
Tomka”, której akcja rozgrywa się na Syberii w
carskiej Rosji. Opowiada o wyprawie mającej uwolnić
i uprowadzić z Syberii polskiego zesłańca Zbyszka
Karskiego, ciotecznego brata Tomka. W książce
poznajemy geografię Syberii, tajniki tajgi, uroki Amuru
i Kamczatki oraz historię Kozaków, Buriatów,
Uchedejczyków, Goldów i Gurkhów. 
Dla mnie „Tajemnicza wyprawa Tomka” to idealne
połączenie nauki z zabawą, ciekawej książkowej
przygody połączonej z odkrywaniem geografii i
historii, i to w sposób nienudny i nieznany ze szkoły.
Polecam gorąco!
 

Dominik

.

.

.

.



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Numer 39 05/2021 | Strona 3 
www.juniormedia.pl Niecodziennik Szkolny r.szk. 2020-2021

Tajemnicza szafa

Niezwykła lekcja o zawodach przyszłości

Moja ulubiona książka to ,,Opowieści z Narnii Lew,
Czarownica i stara szafa” autorstwa 
C.S. Lewisa.
Jest to pierwszy tom z cyklu Opowieści z Narnii.
Powieść ma elementy fantastyczne 
i przygodowe. \
Przeczytałam ją, ponieważ była to moja lektura
szkolna, ale wcześniej obejrzałam także wszystkie
trzy filmy z tej serii. 
Utwór opowiada o czwórce rodzeństwa Pevensie,
które z powodu nalotów bombowych musiało 
opuścić Londyn i pojechać na wieś do pewnego
starego profesora. Dzieci jednak już pierwszego 
dnia nie miały co robić z powodu padającego
deszczu. Postanowiły zwiedzić wielką posiadłość. 
W jednym z pokojów, w którym byli, stała tylko duża 
i stara szafa. Wszyscy bez zainteresowania poszli
dalej. 

Została tylko Łucja, czyli najmłodsza z rodzeństwa.
Dziewczynka weszła do szafy i po chwili 
znalazła się w Narnii. Była wtedy trochę
zaniepokojona, ale również ciekawa. 
Po chwili zobaczyła dziwną postać, która 
okazała się być faunem. Główna bohaterka 
po jakimś czasie powróciła do reszty rodzeństwa 
i opowiedziała im o wszystkim, ale nikt jej nie wierzył.
Parę dni później, dzieci bawiły się w chowanego.
Edmund - brat, który był złośliwy dla Łucji- schował się
w wielkiej szafie i również znalazł się w Narnii. 
Spotkał tam białą Czarownicę, która spowodowała
wieczną zimę. Królowa powiedziała Edmundowi, 
żeby przyprowadził resztę rodzeństwa. 
Po paru dniach wszyscy weszli do szafy, 
ponieważ ukrywali się przed gospodynią. Wtedy
wszyscy na własne oczy zobaczyli Narnię. Dzieci
miały wiele przygód i musiały uratować tamtejszy
świat. 
Według mnie ta książka dobrze pokazuje przyjaźń
 i walkę dobra ze złem. Pomimo tego, że mogłoby 
być więcej zwrotów akcji i tak mnie bardzo
zainteresowała.   

Kinga

.

Pani Magdalena Liebner- Stach
nauczyciel doradztwa
zawodowego przedstawiła nam
zapotrzebowanie na zawody
przyszłości oraz prawa rynku
pracy. 

 
E-chirurg,  górnik pozaziemski, 
e-sportsmen, 
projektant hybrydowej
rzeczywistości (MR Journey
Designer), analityk trendów
rynkowych (cool hunter), Influencer
czy youtuber?

Który zawód wybieracie?

Maja .
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KLASOWY ELEMENTARZ NIEMARNOWANIA

Uczniowie klasy 6e pod kierunkiem
pani Karoliny Strógarek podczas
zajęć dodatkowych potocznie
zwanych Genialnym Kółkiem, na
których pogłębiają tajniki aplikacji
Genially i skryptów Scrape
stworzyli interaktywną grę. 
Kreatywna i pomysłowa praca
została wysłana na konkurs Gotuj
się na zmiany!, którego temat
brzmi: „Klasowy elementarz
niemarnowania”.

Julka

Wirtualnymi
listami do Ziemi
uczniowie 5a
świętowali
tegoroczny
Dzień Dobrych
Uczynków.

Michał i Maja

.

.

REDAKCJA WYDANIA: 
Dominik, Michał, Maja, Julka, Maja, Kinga

OPIEKUNOWIE:
Karolina Strógarek, Karolina Pawłowska

niecodziennikszkolny@gmail.com
niecodziennikszkolny.wordpress.com
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