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Rozstrzygnięcie konkursu graficznego na kartkę    
        o tematyce świąteczno-zimowej:

I miejsce: Michał Pawłowski kl. 5a
II miejsce ex aequo: Agata Brandenburger kl. 4d

   Oliwia Teda kl. 5a
III miejsce: Zuzanna Pieczul kl. 5b
Wyróżnienie: Zofia Lipska kl. 5a

Organizator konkursu: Beata Lindenau

Drodzy czytelnicy !

  Święta coraz bliżej, zbliżają się do nas wielkimi krokami.      
Z tego powodu w naszej gazetce zamieściliśmy kilka
bożonarodzeniowych artykułów. 
  Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, które mamy tuż za
pasem, cały zespół redakcyjny gazetki "Niecodziennik
Szkolny" składa Wam, czytelnikom, serdeczne życzenia
zdrowia, szczęścia, a także abyście te święta spędzili w
cudownej, rodzinnej atmosferze. Niech prezenty, które
otrzymacie, będą tymi wymarzonymi,  a ferie spokojne i
przyjemne. 
                         KOLĘDOWANIA CZAS
Niewątpliwie wspaniałą okazją do pogłębiania bożonarodzeniowej
tradycji oraz popularyzowania polskich kolęd i pastorałek wśród
uczniów był II Miejski Konkurs Kolęd i Pastorałek, który odbył się
3 grudnia 2015 r. w Regionalnym Centrum Kultury w Pile.
Miło nam poinformować, iż uczennice Klaudia Krawiec i Agata
Brandenburger zostały laureatkami i wzięły udział w Koncercie
Galowym Kolęd i Pastorałek dla mieszkańców miasta Piły, który
odbył się 13 grudnia 2015 r., podczas Wigilii Miejskiej.

.
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 PRZEPIS NA PIERNICZKI
Składniki:
  1/4 szklanki miodu,
  80 g masła,
  1/2 szklanki miałkiego brązowego cukru lub cukru
pudru,
  1 jajko,
  2 i 1/4 szklanki mąki pszennej,
  1 łyżeczka sody oczyszczonej,
  1,5 - 2 łyżki przyprawy korzennej do piernika
lub 1 łyżeczka kakao (jeśli lubicie, gdy pierniczki mają
ciemniejszy kolor).
Miód i masło podgrzać w garnuszku, przestudzić.
Dodać pozostałe składniki i wyrobić lub zmiksować.
Jeśli ciasto będzie zbyt miękkie, schłodzić (będzie się
lepiej wałkowało). Wałkować na stolnicy na grubość 2 -
3 mm, lekko podsypując mąką (grubsze pierniczki są
bardziej miękkie po upieczeniu).Wykrawać pierniczki o
dowolnych kształtach i przekładać na blachę wyłożoną
papierem do pieczenia. Pierniczki z otworkiem do
przewlekania - otworek należy zrobić przed
pieczeniem (np. słomką do napojów). Układać na
blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i piec około
10 minut w temperaturze 180ºC. Uważać, by nie piec
za długo, będą zbyt kruche i będą miały posmak
goryczy. Wyjąć z piekarnika, wystudzić. Dekoracja to
już Wasz pomysł. (Pamiętajcie, dopiero po
upieczeniu!) Smacznego!                                                
                     Wiktoria;)

TOP PREZENT
Tuż przed imieninami św. Mikołaja uczniowie naszej
szkoły wzięli udział w ankiecie pt. ,,Co chciałbyś/abyś
dostać pod choinkę?''. Każdy mógł napisać, co by
chciał otrzymać podczas Świąt Bożego Narodzenia.  
 A oto ranking trzech najbardziej popularnych rzeczy:

I miejsce - telefon
II miejsce - laptop

III miejsce - książka
Wszystkim, którzy włączyli się w zabawę serdecznie
dziękujemy i życzymy wymarzonych prezentów pod
choinką :)                                      Wiki i Julita

. . .

Monika: Myślę, że są fajne, ponieważ możemy być
razem i cieszyć się z tego, co zrobili dla nas bliscy.
Jakub: Bardzo lubię Święta, ponieważ wiążą się z nimi
przyjemności.
Agnieszka: Myślę, że dużo osób cieszy się z
prezentów, ale przecież najważniejszy jest czas
spędzony z rodziną.
Zuzanna: Są to najpiękniejsze święta. Lubię je za
atmosferę: słuchanie kolęd, przystrajanie choinki i czas
spędzony z rodziną. Uwielbiam także pyszne wigilijne
dania: pierogi i barszcz z uszkami.  Cieszę się również
z prezentów.
Natalia: Święta Bożego Narodzenia są moimi
ulubionymi. Kocham je za przyjemną, rodzinną
atmosferę, za jedzenie wspólnej wieczerzy w ciepłym
pokoju, pachnącym choinką , gdy na dworze sypie
śnieg.
Zuzanna: Myślę, że to magiczny czas. Domy
przystrojone świątecznymi ozdobami, 12 potraw na
stole, pieczenie pierników, prezenty pod choinką i
spotkania z rodziną.
Oliwia: Bardzo lubię Święta Bożego Narodzenia.        
 W tych dniach spotykamy się z najbliższymi, stroimy
choinkę, przygotowujemy pyszne potrawy, pieczemy
pierniki, a przede wszystkim wspominamy narodziny
Jezusa, który narodził się w Betlejem. Myślę, że
właśnie po to  jest ten magiczny czas.
Szymon: Uważam, że Świąt Bożego Narodzenia nie
można nie lubić. Uwielbiam je za świąteczną
atmosferę, barszcz czerwony, prezent i za czas
wolny.
                                       Zebrały i wybrały Aga i Gabi

red.

. . .
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PRAWDZIWA HISTORIA O ŚWIĘTYM MIKOŁAJU
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JAK OBCHODZĄ ŚWIĘTA NASI SĄSIEDZI?

internet

CZECHY
Jak wiadomo, Adwent poprzedza Boże Narodzenie.
Ten  czas oczekiwania jest dla Czechów niezwykle
ważny. Spędzają go na przygotowanie się do Świąt
Bożego Narodzenia. Dużą popularnością cieszą się tu
jarmarki  adwentowe. Symbolem Bożego Narodzenia
w Czachach jest karp wigilijny. Zgodnie z czeską
tradycją nie musi on trafić na stół, lecz po świętach
może zostać wypuszczony na wolność!
SŁOWACJA
Tradycyjna Wigilia u Słowaków wygląda podobnie jak
w Polsce. Podaje się karpia, zupę z kwaszonej
kapusty z grzybami, dzieli się opłatkiem, a po kolacji
wręcza prezenty. Opłatek wigilijny musi być z miodem
i orzechami lub czosnkiem. Miód symbolizuje miłość,
czosnek zdrowie, a orzechy pomyślność pod
warunkiem, że wybierze się dla siebie zdrowe
ziarenko.
UKRAINA
Boże Narodzenie jest bardzo popularnym i
celebrowanym świętem na Ukrainie. Zgodnie z
tradycją rankiem tego dnia chłopcy chodzą od domu do
domu, śpiewając kolędy i życząc wszystkiego
najlepszego. Wigilię obchodzi się 6 stycznia; wieczerza
wigilijna składa się z 12 potraw. Pod stół wkłada się
sianko, uczestnicy składają sobie życzenia, dzieląc się
specjalnym chlebkiem (prosfora) poświęconym w
cerkwi i wspominają zmarłych członków rodziny. Po
kolacji młodzież zajmuje się różnego rodzaju
zabawami i wróżbami, a wieczorem wszyscy udają się
do cerkwi na Wełyke Poweczirja.

NIEMCY
Boże Narodzenie u naszych zachodnich sąsiadów to
jedno z najważniejszych i najbardziej rodzinnych świąt
w roku. Przygotowania do niego zaczynają się cztery
tygodnie wcześniej, w pierwszą niedzielę adwentu. 
W większości domów znajdują się tzw. adwentowe
wianki zrobione z gałązek jodły lub świerku
przystrojone fioletowymi wstążkami i czterema
świeczkami. Zieleń jodły symbolizuje - nadzieję, fiolet -
refleksję nad przeszłością, a świeczki - światło. 
W każdą niedzielę zapala się jedną świecę. Kiedy palą
się wszystkie cztery, oznacza to, że przyszło Boże
Narodzenie.

BIAŁORUŚ
Na Białorusi święta obchodzi się w zależności od
rodziny i regionu, zaczynając od katolickiego po
prawosławne Boże Narodzenie, które przypada na
dzień 7 stycznia. W miastach i na wschodzie kraju jako
święto rodzinne góruje Nowy Rok. Na ulicach miast
przed świętami króluje Dziadek Mróz. W towarzystwie
Śnieżynki przynosi dzieciom prezenty. Zostawia je pod
choinką, a dzieci znajdują je 1 stycznia. Dorośli zaś
obdarowują się w noworoczną noc z wybiciem
dwunastej.
ROSJA
Obchody Bożego Narodzenia rozpoczyna Soczelnik,
czyli wieczerza wigilijna. Na stole obowiązkowo
powinno się znaleźć 12 postnych dań. Tradycyjnie są
to kasze, grzyby, sałatki warzywne, ciasta i pierniki.
Niekiedy - również ryby..
LITWA
Wigilia Bożego Narodzenia na Litwie jest posiłkiem
bardzo rodzinnym, powszechnie uważanym za
najważniejszy dzień w roku. Obowiązuje  zwyczaj
łamania się opłatkiem, który jest nieznany w innych
regionach Europy. Zjada się też 12 potraw, ale
symbolizują one 12 miesięcy w roku. Potrawy nie
mogą zawierać tłuszczu, mleka, masła i mięsa.
Popularne są śledzie, grzyby, fasolka. Zwyczajem jest
przygotowywanie słomianych łańcuchów na choinkę
czy dekoracji z papieru (np. gwiazdy, tulipany, lilie) i
osadzanie ich na słomianych patyczkach. Na choince
są zazwyczaj szklane dekoracje, np; bombki, aniołki,
żołnierzyki i inne figurki.  

 Wiki

.
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       Czeko, czeko,
czekolada...

Gorzka, mleczna a może biała? Na
sam dźwięk tych słów robi się
przyjemnie. Nie bez powodu… 
Jej smak i aromat znany jest od
wieków. Dostarcza nam witamin,
żelaza, magnezu a przede
wszystkim niebiańskiej
przyjemności, której nie mogą
oprzeć się nawet najwytrwalsi.

4 grudnia 2015 r. uczniowie klasy 6a w ramach
omawiania lektury „Charlie i fabryka czekolady” Roalda
Dahla przygotowali niezwykłą lekcję poświęconą
niebiańskiemu smakołykowi.

Uczniowie przygotowali prezentacje i filmy o tajnikach
produkcji i pochodzeniu tego słodkiego przysmaku.
Dowiedzieli się, jak długą drogę muszą przebyć ziarna
kakaowca, by w ostatecznej formie trafić do sklepów i
stać się czekoladą - przysmakiem całego świata.
Poznali także wartości odżywcze czekolady,
degustowali różne rodzaje czekolady. Zgromadzili
czekoladowe przepisy, książki o czekoladzie,
ilustracje... Były również czekoladowe quizy i zabawy. 

Klasa 6a

Czekoladowa lekcja

RODZAJE CZEKOLADY

Czy wiesz, że…
Lays sprzedawało przez pewien czas limitowaną

edycję chipsów ziemniaczanych pokrytych mleczną
czekoladą, oczywiście w USA.

Pierwsza tabliczka czekolady zrobiona została w Anglii
w 1842 roku przez firmę Cadbury.

Kiedyś  czekoladę  sprzedawano  w aptekach
jako środek poprawiający nastrój.

Nasiona kakaowca stosowali Majowie i Aztekowie.
Tworzyli oni wywar o nazwie xococalit.Jak właściwie powstaje czekolada?

Ziarna kakaowca po zerwaniu zostawia się, aby
fermentowały.

Potem suszy się je i praży w wysokiej temperaturze,
co nadaje im aromat i niweluje kwaśny smak.

Wysuszone ziarna kruszy się i pozbawia łusek.
Utworzone „coś” nazywamy miazgą kakaową.

Miazga ta po przetłoczeniu zamienia się w masło
kakaowe.

Do tej pory to był proces, który przechodzą wszystkie
czekolady. Po tym momencie każdą

czekoladę produkuje się inaczej.
Jakie ma wartości odżywcze?

Kakao i czekolada są zaliczane do produktów
wysokokalorycznych – 100 g czekolady gorzkiej
zawiera 554 kcal, 6,7 g białka i 34,3 g tłuszczu. 

.

.
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JADWIŻYŃSKIE DELFY
PREZENTUJĄ PILSKIE

LIMERYKI

Mały Książę mieszkał w Pile,
lubił swój czas spędzać mile.
Książek czytał wiele,
zazdrościli przyjaciele,
bo to cenne były chwile.

Kiedy jesteś choć przejazdem w Pile,
poczytaj fajną książkę przez chwilę,
bo od czytania będziesz mądry jak sowa
i od tego otwiera się Twoja głowa,
i fruwają w niej kolorowe motyle.

W pewnej bibliotece w Pile
żyły sobie książki mile.
Nocą szalały, po półkach biegały
i tak głośno do dzieci wołały:
„Zacznijcie nas czytać, by mózg działał zawile!”

W listopadzie 2015 r. uczniowie klasy 4d
(„Jadwiżyńskie Delfy”) pod kierunkiem nauczyciela
języka polskiego -  p. Karoliny Strógarek, włączyli się
do gry czytelniczej „Między nami czytelnikami”, której
organizatorem jest Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe.
Gra ma na celu promocję czytelnictwa wśród uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów poprzez skłonienie
ich do refleksji nad literaturą. Zadania są tak
opracowane, żeby zachęcić uczniów do mówienia o
książkach, komentowania ich treści i wzajemnego
przekonywania do przeczytania ciekawych książek.
Pierwszy etap gry uczniowie już mają za sobą !
W ramach akcji  MIĘDZY NAMI CZYTELNIKAMI 
uczniowie kl. 4d pisali limeryki. Nie była to łatwa
sprawa, bo przecież: „Limeryk to wierszyk
zwariowany, lecz zarazem całkiem zdyscyplinowany”.
Dodajmy, że pisane limeryki miały zachęcić odbiorcę
do czytania, a miejsce zdarzeń to, oczywiście, Piła.
Następne zadanie polegało na wykorzystaniu
napisanych limeryków do promocji czytelnictwa.
Sposób wykonania zależał tu od kreatywności
uczestników przedsięwzięcia. Pomysł
czwartoklasistów polegał na prezentacji wierszyków w
formie animowanej i na zakładkach do książek.
Zachęcamy wszystkich do obejrzenia efektów naszej
pracy:
https://www.youtube.com/watch?v=g-tyJSq0t0E

.

.
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https://www.youtube.com/watch?v=g-tyJSq0t0E
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 CHRZĄSZCZ BRZMI...
W 108

KUMPLOWA ENCYKLOPEDIA
ZWIERZĄT

10 grudnia 2015 r. uczniowie klas 4 - 6 mieli okazję
uczestniczyć w żywej lekcji przyrody. Zwierzęta
egzotyczne były prezentowane przez panią Barbarę
Czuber i pana Jarosława Rejmera, którzy od 10 lat
zajmują się hodowlą gadów, owadów i pajęczaków.
Wśród zwierząt, które mogliśmy oglądać znajdowały
się:
 - gady (kameleony, agamy, gekony),
 - owady (modliszki, patyczaki, straszaki, liśćce,
karaczany, chrząszcze) ,
 - pajęczaki (pająki, skorpiony).
Zorganizowano również konkurs dla uczniów, nagrodą
główną był patyczak z Madagaskaru. Zdobył ją
Mateusz Gizal z klasy 4b. Pytanie brzmiało: Ile
gatunków pająków żyje na Ziemi? A odpowiedź: Ponad
40 tysięcy.
Prowadzący pokazali nam namiastkę świata na
czterech, sześciu, ośmiu i kilkuset nogach.

Aga

Czy wiesz, że...

Patyczaki to
owady, których
ciało do
złudzenia
przypomina
cieniusieńkie
gałązki. Kolor i
kształt tych
dziwnych
zwierząt ma
ogromne
znaczenie -
pozwala im
pozostać
niezauważonymi
wśród gęstwiny
roślin. W taki
właśnie sposób
te łagodne
stworzenia
bronią się przed
drapieżnikami. 

.

.

Kameleon jemeński
Kameleona zalicza się do gadów. Słynie z tego, że
potrafi zmieniać kolor. Posiada przeciwstawne, 
chwytne palce i długi  ogon, który podwija podczas
snu. Jego gałki oczne mogą obracać się we wszystkie
strony i są od siebie niezależne. Kameleon chwyta
ofiary czubkiem niezwykle długiego języka, który
pokrywa lepka substancja.
Waga 500 g
Długość ciała 2,5 - 60 cm

  Koło "Z przyrodą na Ty – zabawowo i naukowo’’ 

internet

KOSMITKI PROMUJĄ: PICE MLEKA
Członkowie koła ,,Z przyrodą na Ty – zabawowo i
naukowo’’ wzięli udział w kolejnej edycji konkursu
Tesco dla Szkół – przyszłość na talerzu. Nakręcili film,
aby pomóc... ludziom z przyszłości, którzy zatracili
wiedzę o powstawaniu i produkcji żywności. 

.

BB

internet

KAMELEON

Kosmitki
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,,Książki naszych
marzeń” są dostępne!

Już od ponad tygodnia uczniowie SP cieszą się z
możliwości wypożyczania nowych, długo
oczekiwanych książek. Dotacje na ich zakup szkoła
uzyskała dzięki uczestnictwu w programie rządowym
,,Książki naszych marzeń”. Propozycje książek do
kupna wybierali uczniowie w specjalnym plebiscycie,
który przeprowadzili nauczyciele bibliotekarze przy
pomocy członków Samorządu Uczniowskiego.
151 nowości wydawniczych znalazło swoje miejsce w
szkolnej bibliotece na specjalnym regale. Wybrano
książki zarówno dla uczniów z klas I –III, jak i IV-VI. 
Każdy młody czytelnik znajdzie z pewnością coś dla
siebie, a jest w czym wybierać. Bibliotek wzbogaciła
się o serie wydawnicze: Dzienniczek cwaniaczka,
Dziewczynka z Szóstego Księżyca, Magiczne
drzewo, Kroniki Archeo, Podróże Neli, Hania
Humorek, Czytam sobie, Pierwsze czytanki, Kraina
Lodu. Pozyskaliśmy kilkanaście pozycji książkowych
Grzegorza Kasdepke np. 45 puknięć w głowę, A ja
nie chcę być księżniczką, Bodzio i Pulpet. Ponadto
w zbiorach bibliotecznych znalazły się tytuły o
tematyce sportowej, dotyczące zwierząt i historii.
Nowości książkowe są przygotowane do
wypożyczenia i czekają na Was w bibliotece.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzin i ich lektury!

            Ewa Dąbkowska – nauczyciel bibliotekarz

.

O polskich legendach 
w grze komputerowej

9 grudnia 2015 roku uczniowie Szkoły Podstawowej
Zespołu Szkół nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pile udali się
do Regionalnego Centrum Kultury w Pile na spektakl
pt. ''Świat legend'' w reżyserii  Andrzeja Wieczorka.
Spektakl  nawiązywał do czterech legend: ''O Lechu,
Czechu i Rusie" przedstawionej w średniowiecznej
technice teatralnej, ''O Popielu" - ukazanej w teatrzyku
kukiełkowym, "O poznańskim hejnale" w technice
nawiązującej do teatru greckiego oraz "O zbóju
Madeju", w której były elementy pantomimy i animacji.
W spektaklu dominowały elementy humorystyczne.
Całość przedstawienia miała konwencję gry
komputerowej. Występ został przygotowany przez
Wrocławski Teatr Edukacji "In Art". Scenografią zajął
się Alan White, natomiast o kostiumy i maski zadbali
Teresa Mak oraz Marcin Rosiak.
Występ był bardzo ciekawy, począwszy od masek i
lalek, aż po scenografię, animację oraz efekty
dźwiękowe. Ponadto nawiązywał do współczesności,
np. poprzez motywy facebook'a czy też gry
"Wiedźmin".

.

. . . .. .

11 grudnia 2015 r . w Powiatowej i
Miejskiej Bibliotece Publicznej im.
Pantaleona Szumana wręczono
nagrody w Powiatowym Konkursie
Artystycznym „Stwórz własną
książkę”.Laureatami zostali Paweł
Bujacz i Maciej Kądziela, autorzy
książki „Janek i Alfa. Śladami
skarbu nazistów”.
Jest to już kolejna powieść
młodych pisarzy. Gratulujemy!. Wrocławski Teatr Edukacji In Art

int. int. int. int.int. int.
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ZIMOWE 
STYLIZACJE

PRZEBUDZENIE MOCY
GWIEZDNE WOJNY JUŻ W KINACH!

Cześć! Mam dla Was kilka kolejnych stylizacji do
szkoły. Tym razem są one zimowe, ponieważ ta pora
roku zbliża się wielkimi krokami. Mam nadzieję, że
Wam się spodobają! 
W tym sezonie bardzo modne są sweterki, więc
przygotowałam kilka całkiem ładnych.

Olciaak

int.

.

.

Na 18 grudnia zaplanowane zostało wydarzenie, na
które czeka wielu fanów sagi Gwiezdne Wojny. Tego
dnia do kin wejdzie VII cz. zatytułowana "Przebudzenie
Mocy", w której zobaczymy m.in. Harrisona Forda,
Marka Hamila i Carie Fisher - aktorów znanych z
najstarszych odcinków serii. 

Gabi

.

PRZEBUDZENIE MOCY

.

TOP 10
1.Charlie Puth - Marvin Gaye
2.R. City - Locked Away 
3.Tiësto & Don Diablo - Chemicals 
4.Nils van Zandt Feat. Mayra
Veronica - Party Crasher
5.Adele - Hello
6.Zara Larsson - Lush Life
7.Justin Bieber - Love Yourself 
8.Imany - Don't Be So Shy 
9.Basto - Hold You
10.Ariana Grande - Santa Tell Me

Julka

.

Olciaak

.

. .

int.

int.

int.
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CO W SZKOLE PISZCZY?
BŁYSKAWICZNY PRZEGLĄD WYDARZEŃ

"ZŁOTA ŻABKA"
18 i 19 listopada 2015 r. uczniowie
naszej szkoły wzięli udział w
konkursie „Złota Żabka”,
zorganizowanym przez Fundację
Edukacji Społecznej „EKOS” w
Swarzędzu. 
Oto laureaci etapu szkolnego:
W DZIEDZINIE LITERATURY I
JĘZYKA POLSKIEGO – JULIA
KRUTEL z klasy 6b,
W DZIEDZINIE MATEMATYKI –
MAJA WILCZYŃSKA  z klasy 6b.

"MÓJ ULUBIONY WIERSZ"
24.11.2015 r.  w naszej szkole
królowały ulubione wiersze uczniów
klas 4, 5 i 6. Z poezją zmierzyło się
łącznie 55 uczestników etapu
szkolnego konkursu
recytatorskiego „Mój ulubiony
wiersz”. 
KLASY 4.
I m. -  Jakub Obliński kl. 4b
II m. - Alina Dąbrowska kl. 4c
III m.- Agata Brandenburger kl. 4d
Wyróżnienia: Zuzanna Riske kl. 4c,
Marta Mierzwa kl. 4a, Maja
Sorgowicka kl. 4b
KLASY 5.
I m. -  Natalia Szarejko kl.5c i
Wiktoria Gembara kl. 5a
II m. - Weronika Kucharczyk kl. 5b
III m. -  Laura Dziergas kl. 5d
Wyróżnienia: Martyna Budniok kl.
5b i Zuzanna Gniot kl. 5c
KLASY 6.
I m. -  Aleksandra Wiatr kl. 6b
II m. -  Martyna Koralewska kl. 6a
III m. – Wiktoria Górowska kl. 6b
Wyróżnienia: Maja Ganske kl. 6a i
Martyna Krutel kl. 6b
Zwycięzcy etapu szkolnego reprezentowali naszą
szkołę 5 grudnia 2015r.  podczas Powiatowego
Konkursu Recytatorskiego „Mój ulubiony wiersz”
dla uczestników z klas IV-VI szkół podstawowych
organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury
w Pile.

Do finału zakwalifikowali się:
Jakub Obliński kl. 4b,
Agata Brandenburger kl. 4d,
Wiktoria Gembara kl. 5a.

3 grudnia w SP nr 7 odbył się
Miejski Konkurs Recytatorski
"Poezja sercu bliska". Naszą
szkołę reprezentowały Martyna
Koralewska i Marta Gryczka z
klasy 6a.

.

.

ETAPY SZKOLNE
WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW

PRZEDMIOTOWYCH

W listopadzie 2015 r. odbyły się
etapy szkolne Wojewódzkich
Konkursów Przedmiotowych. 
Do etapów rejonowych
zakwalifikowali się:
JĘZYK POLSKI: 
Dominika Szwerim kl. 6d, 
Jagoda Wika kl. 6d,
Maja Ganske kl. 6a.
MATEMATYKA:
Maja Wilczyńska kl. 6b,
Filip Witkowicz kl. 6b, 
Mikołaj Szarejko kl.6c, 
Jagoda Wika kl. 6d.
PRZYRODA:
Maja Wilczyńska kl. 6b.

Serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.

XXIV SPOTKANIA Z FRANCJĄ
27 listopada 2015 r. w RCK odbył
się Miejski Konkurs pod hasłem
„Język francuski w poezji , prozie  i
piosence” zorganizowany przez
Towarzystwo Przyjaźni Polsko –
Francuskiej oraz Zespół Szkół nr 2
im. Królowej Jadwigi w Pile. 
Zwycięzcami  konkursu zostali :
1.Kaja Gabrych  SP 2  
2.Agata Brandenburger ZS 2 
3.Jagoda Wika ZS 2  

W  konkursie fotograficznym
„Moja Francja w obiektywie‘’.
Najlepsze fotografie wykonali :
Oliwier Śpiewakowski 5d, Weronika
Błażejewska 6 d
Maciej Krojec 5 d, Zuzanna Pazdej
5 d.

.

XXIV Spotkania z Francją

KS

. .
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	Drodzy czytelnicy !
	Święta coraz bliżej, zbliżają się do nas wielkimi krokami.       Z tego powodu w naszej gazetce zamieściliśmy kilka bożonarodzeniowych artykułów.    Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, które mamy tuż za pasem, cały zespół redakcyjny gazetki "Niecodziennik Szkolny" składa Wam, czytelnikom, serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia, a także abyście te święta spędzili w cudownej, rodzinnej atmosferze. Niech prezenty, które otrzymacie, będą tymi wymarzonymi,  a ferie spokojne i przyjemne.
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	https://www.youtube.com/watch?v=g-tyJSq0t0E


	CHRZĄSZCZ BRZMI...
	KUMPLOWA ENCYKLOPEDIA ZWIERZĄT
	W 108
	KOSMITKI PROMUJĄ: PICE MLEKA


	,,Książki naszych marzeń” są dostępne!
	O polskich legendach  w grze komputerowej
	ZIMOWE
	PRZEBUDZENIE MOCY
	GWIEZDNE WOJNY JUŻ W KINACH!


	STYLIZACJE
	CO W SZKOLE PISZCZY?
	BŁYSKAWICZNY PRZEGLĄD WYDARZEŃ
	"ZŁOTA ŻABKA"
	"MÓJ ULUBIONY WIERSZ"
	ETAPY SZKOLNE WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH


