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WIOSENNY DESZCZ
NAGRÓD

„Legenda wieszcza Adama”

"W zaczarowanej krainie baśni"

"Cztery pory roku w wierszu"

Z przyjemnością informujemy
o zaszczytnych laurach uczniów naszej szkoły.

Tytuł Mistrza Ortografii XXIII Powiatowego Konkursu Ortograficznego 
o Złote Pióro Prezydenta Miasta Piły otrzymała  – Kaja Dudek z klasy 6d.

2. miejsce w poziomie klas 4 wywalczyła Pola Donder z kl. 4e, 
wyróżnienie w poziomie klas 5 przypadło Pawłowi Jaraszkiewiczowi z kl. 5c.

Natomiast Marta Strzelec z klasy 6b
17. 03. 2015 r. została laureatką trzech konkursów:

VI Miejskiego Konkursu Wiedzy o życiu i twórczości poety
 „Legenda wieszcza Adama”, XII Regionalnego Konkursu Literackiego

 „O Złote Pióro” pod hasłem „Od magii świata do magii słowa”,
XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Religijnej „O Palmę" .

W VIII Miejskim Konkursie Przyrodniczym  trzecie miejsce zajęła 
Aleksandra Piątek z kl.6d, a wyróżnienie uzyskała Zuzanna Paliwoda z kl.6d.

II miejsce w V Miejskim Konkursie "W zaczarowanej krainie baśni"
 wywalczyły Martyna Budniok z kl. 4b i Dominika Kobiołka z kl. 4d.

Wyróżnienie w Konkursie Recytatorskim „Cztery pory roku w wierszu”
 otrzymała Wiktoria Gembara z kl. 4a.

GRATULUJEMY!

Gala III edycji "Dyktanda 500"
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DZIEŃ SAMORZĄDNOŚCI I POWITANIE WIOSNY
23 marca 2015 r. w ramach Dnia Samorządności ponad 330 uczniów klas
4, 5 i 6  na pilskiej wyspie przywitało wiosnę! Były okrzyki klas powiązane
ze słowem wiosna, konkurencje sportowe i quiz o wiośnie.
Imprezę przygotował Samorząd Uczniowski SP z opiekunem p. Agatą
Zarzycką.

 ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FOTORELACJI!
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5 PYTAŃ DO ...

Moim hobby jest taniec towarzyski.

Kiedy miałam 7 lat, mama pierwszy raz
przyprowadziła mnie na zajęcia z tańca do
Młodzieżowego Domu Kultury ISKRA.
Początkowo poznawałam podstawowe rytmy
taneczne, słuchaliśmy muzyki charakterystycznej
dla poznawanych tańców i kształtowaliśmy
odpowiednią sylwetkę. Dopiero potem zajęcia
objęły naukę następujących tańców: walca
angielskiego, walca wiedeńskiego i quickstepa-
które należą do tańców  standardowych oraz
samby, cha chy i jiva- które są tańcami
latynoamerykańskimi. Każdy rok nauki był
zakończony klubowym Turniejem Tańca. 

W czasie turniejów obowiązują pewne zasady, co
do ubioru pary, a nawet uczesania, 
a wszystko to opisane jest w specjalnych
regulaminach. Niezastosowanie się do tego może
skutkować dyskwalifikacją. Stroje muszą być
uszyte według odpowiednich krojów, aby
oddawały charakter poszczególnych stylów, 
a włosy  w zależności od klasy upięte w
odpowiedni sposób.  W wyższych klasach 
tanecznych można korzystać z ozdób: piór,
kryształków, cekinów. 
Lubię spędzać chwile na treningach, chociaż
zajmują one sporo czasu, ale satysfakcja  jest
tego warta. 
                                             Maja Ganske 5a

.

KAŻDY MA JAKIEGOŚ BZIKA, 
KAŻDY JAKIEŚ HOBBY MA!

Cześć, jestem Agata i dziś przedstawię wywiad 
z panią Marleną Przybył - nauczycielką języka
francuskiego.

1. Dzień dobry. Kiedy zaczęła się pani przygoda
 z  językiem francuskim?
- W  7  klasie, jak wiecie, kiedyś szkoła była 
8 letnia i ja do takiej chodziłam. Pewnego dnia w
naszej szkole zatrudnili nauczycielkę, Panią
Turowską. Pracowała jako polonistka, ale była też
po studiach romańskich i zaproponowała nam
dodatkowe zajęcia z języka francuskiego,
spodobało mi się to. Tak zaczęła się moja
przygoda, a dalej w liceum wybrałam profil 
z tym językiem.
2. Mieszkała kiedyś Pani we Francji?
- Tak, mieszkałam tam pół roku.
3. Ile lat  uczy się Pani języka francuskiego?
- Na studiach i w liceum, tak naprawdę uczę się
go całe życie, bo język się rozwija. Najlepszą
"szkołą" dla mnie są wyjazdy do Francji i filmy
 w oryginale.
4. Czy ciekawie jest uczyć młodzież tego języka?
- Bardzo. Szczególnie, jeśli chcą się go uczyć.
5. Co Pani się najbardziej podoba w tym języku?
-To, że język francuski jest językiem
wokalicznym, czyli melodyjnym.
- Bardzo dziękuję.

Agx

   PRAWDZIWE WILKOŁAKI

     Pewnie większość z was słyszy od kolegów
lub koleżanek opowiadania o wilkołakach. Nie
wszyscy w to wierzą, jednak jest w tym trochę
prawdy, a dlaczego?
     W dawnych czasach, jak niektórym wiadomo-
były wytaczane procesy "wilkołakom".
Faktycznie, dawni mężczyźni przypominali
wilkołaków, a dlaczego? Badania medyczne
wykazały, że niektórzy mogli chorować na rzadką
mutację genetyczną. Ofiary tej choroby miały
gęsty zarost na twarzy, pokrywający policzki,
czoło, nos i powieki, więc mieszkańcy wsi byli
przekonani, iż to prawdziwe wilkołaki!
     Ludzie obawiali się tych mężczyzn, jednak w
pewnej osławionej francuskiej historyjce mowa
jest o tym, jak to szlachcic przyznaje się swej
małżonce, że jest wilkołakiem, a ta zaś
wykorzystała go i w postaci owłosionego zwierza
 wysłała go na królewski dwór jako maskotkę.
Jednak po chwili dworzanie zrozumieli, iż to nie
maskotka, a zaraz potem wygnali z miasta
małżonkę.
    Ta historia miała na celu przyznanie, iż wilkołaki
nie są groźne, a fakt, iż są to zwykli ludzie daje
nam do zrozumienia, że nie ma się czego bać.

Szelbi

google

ZEDD

TOP 10
Zedd ft. Selena Gomez - I Want You To Know
Jennifer Lopez - Ain't It Funny ( Alt Version ) 

Shakira - Whenever, Wherever 
Katy Perry - Waking Up In Vegas 

Spice Girls - Wannabe
Christina Aguilera - Ain't No Other Man 

Ed Sheeran - Give Me Love 
Madonna - Ghosttown 

Arctic Monkeys - Do I Wanna Know? 
Calvin Harris - Thinking About You ft. Ayah

Marar                                  ZOFF

WILKOŁAK
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CO W SZKOLE PISZCZY ?
BŁYSKAWICZNY PRZEGLĄD WYDARZEŃ

LEKCJA PRZYRODY NA PWSZ
13 marca uczniowie klas 4d i 4e wraz
z wychowawcami  wybrali się na warsztaty 
z anatomii człowieka w Instytucie Ochrony
Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Pile. Podczas zajęć
prowadzonych przez doktora Leszka
Porowskiego czwartoklasiści mieli okazję
obejrzeć naturalne okazy kości szkieletu,
preparaty anatomiczne oraz
fantomy. Prowadzący bardzo dokładnie omówił
elementy budowy szkieletu oraz głównych
narządów ludzkich. Uczniowie z wielkim
zainteresowaniem słuchali części wykładowej
warsztatów, poznając tajemnicę ludzkiego ciała
oraz ich nazw łacińskich.

p.Sylwia Solak Kujawska

"KALINKA" ZDOBYTA!
Pod koniec marca bieżącego roku uczniowie
klas 6 wraz z wychowawcami
oraz nauczycielami przyrody udali się do
Ośrodka Edukacji Leśnej
Celem wyjazdu był udział w lekcji przyrody,
prowadzonej przez edukatora przyrodniczego
panią Małgorzatę Plata, która na co dzień
zajmuje się oprowadzaniem grup
przedszkolnych i szkolnych na terenie ośrodka.
Tematem zajęć było pogłębienie wiedzy
przyrodniczej, dotyczącej rozpoznawania
pospolitych gatunków ptaków i ssaków
zamieszkujących nasze lasy. Zajęcia
dostarczyły wielu niezapomnianych wrażeń.
Uczniowie aktywnie wypoczywali, a przy okazji
dowiadywali się wielu ciekawostek związanych z
pracą leśnika. Dodatkową atrakcją wyjazdu była
integracja przy ognisku, gry i zabawy sportowe.

p.Barbara Buller

 SZACH I MAT!
18 marca 2015 roku  odbył się II Turniej
Szachowy o Laur Królowej Jadwigi.
Po uroczystym otwarciu, którego dokonał
dyrektor Grzegorz Wądołowski, 40 zawodników
przystąpiło do gry pod sprawnym nadzorem
sędziego głównego pana Andrzeja Ancuta.
W kategorii klas 4 – 6 SP utytułowani zostali:

1.Sebastian Marcinek, 5a.
2.Szymon Borkowski, 4e.
3.Paweł Baczkowski, 4c.

W organizacji turnieju bardzo pomagał wybitny
szachista Kacper Iwicki z klasy 6d.

p.Janina Pawłowska

Hubba Bubba to nic innego jak guma w
pomysłowym plastikowym opakowaniu, która
jest niewątpliwym hitem. W związku z tym, że
ma aż 1,8m długości można się nią cieszyć
przez długi czas, chyba że tak wam
posmakuje, że nie będziecie mogli się od niej
oderwać (co jest bardzo prawdopodobne).
Hubba Bubba ma bardzo intensywny, wyraźny
smak (zazwyczaj owocowy). Wystarczy, że ją
powąchacie, a już się w niej zakochacie ;)

ZuZ

"Kalinka" - Nadleśnictwo Kaczory

Lekcja przyrody II Turniej Szachowy
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REDAKCJA:
Agx, Zoff, ZuZ, Zuza, Maja, Szelbi
OPIEKUN: p. Karolina Strógarek

KONTAKT:
niecodziennikszkolny@gmail.com
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