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PRZEBUDZENIE MOCY,
CZYLI WIOSENNY MISZMASZ W ZS 2

Dawno, dawno temu w niezbyt odległej
przeszłości…

Uczniowie  klas 4., 5. i 6. Szkoły
Podstawowej w Zespole Szkół nr 2 im.
Królowej Jadwigi w Pile przebudzili moc,
wiosenną moc i ochoczo przybyli, by na
wesoło i z pożytkiem uczcić Pierwszy
Dzień Wiosny.
Tego dnia, wbrew tradycji, zapomnieli o
wagarach i topieniu Marzanny. W
radosnych nastrojach  „wyszli z ławek”,
by poprzez międzyklasową rywalizację
pokonać mroczne siły zimy. Wykazali się
ogromną wyobraźnią twórczą i
niezwykłym zmysłem artystycznym w
konkursie plastyczno – technicznym.
Powstały bardzo kolorowe, wielkanocne
pisanki oraz gigantyczne palmy.
Natomiast uczniowie klas 6.
skonstruowali nietypowe zajączki
wykonane z plastikowych butelek.
Wszystkie klasy sprzeciwiły się także 
cyberprzemocy poprzez wykonanie
plakatów potępiających przejawy agresji
w sieci. Punktem kulminacyjnym tej
konkurencji było zaprezentowanie
wykonanych prac. Korytarz szkolny
zmienił się w wielkanocno – wiosenny
ogród.
W kolejnym etapie wiosennej zabawy
brać szkolna przystąpiła do quizu
związanego z projektem „Trzymaj formę
z Panią Wiosną”. Reprezentanci klas
wykazali się znajomością zasad
zdrowego stylu życia, układając
poprawnie piramidę prawidłowego
żywienia. Rozwiązywali zagadki i układali
puzzle o wiosennej tematyce. Pokazali,
że potrafią żyć zdrowo i kolorowo!
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Wiosenna moc miała również wpłynąć na
przebudzenie poczucia odpowiedzialności. W tym
celu odbyła się prelekcja o  najważniejszych
zasadach postępowania w stanach zagrożenia życia i
zdrowia „ I ty możesz uratować życie!”. Wiele emocji
wzbudził pokaz czynności z zakresu resuscytacji
wykonany na fantomie. Uczniowie pod czujnym
okiem instruktorów mogli samodzielnie wykazać się
praktyczną znajomością udzielania pierwszej
pomocy. Zostali zapoznani ze sprzętem ratującym
życie i utrwalili znajomość numerów alarmowych.
Każda klasa przygotowała się do tego dnia bez
zarzutu! Panowała wspaniała, wiosenna atmosfera.
Na koniec wszystkie klasy zostały wynagrodzone za
tak wspaniałe przygotowanie i sprawiedliwą
rywalizację. Ten dzień uczniowie zapamiętają na
długo, a podziękowania należą się nauczycielom i
dyrekcji za to, że zadbali o interesujące i bezpieczne
powitanie Pierwszego Dnia Wiosny.

Małgorzata Biała i Karolina Strógarek
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CO W SZKOLE
PISZCZY?

Wyróżnienia dla znawczyń
biografii wieszcza

15 marca 2016 r. w SP nr 7 im.
Adama Mickiewicza odbył się VII
Miejski Konkurs Wiedzy o Życiu i
Twórczości Poety „Legenda
wieszcza Adama” pod patronatem
Prezydenta Miasta Piły Pana
Piotra Głowskiego.
Uczennice naszej szkoły Maja
Ganske z klasy 6a i Katarzyna
Boińska z klasy 6d
zaprezentowały wysoki poziom
wiedzy i otrzymały wyróżnienia.

Wiosenny rajd
19 marca 2016 r.uczniowie szkoły
podstawowej i gimnazjum z koła
turystycznego w naszej szkole
wyruszyli na coroczny rajd
"Wiosenne przebudzenie", którego
organizatorem był pilski oddział
PTTK. Trochę zmarznięci dotarli
na metę rajdu  na wyspę, na
rzece Gwdzie, gdzie czekała
gorąca grochówka oraz gry i
zabawy dla wszystkich
uczestników. Turyści wykonali
marzannę, którą następnie utopili,
wierząc, że nareszcie przyjdzie
wiosna. 

Etap szkolny Miejskiego
Konkursu Języka Polskiego:

I m. Martyna Krutel kl.6b
II m. Jagoda Wika kl. 6d i Maja
Ganske kl. 6a
III m. Dominika Szwemin kl.6d
Wyróżnienia: Maja Wilczyńska kl.
6b i Katarzyna Boińska kl. 6d

Etap szkolny XXIV Powiatowego
Konkursu Ortograficznego Szkół

Podstawowych:
KLASY 4.
I m. Jakub Skowron
II m. Agnieszka Piątek
III m. Julia Szałowska
Wyróżnienia: Paweł Bujacz i
Agata Brandenburger
KLASY 5.
I m. Pola Donder
II m. Natalia Sadocha
III m. Natalia Szarejko, Marika
Herman, Natalia Nuszczyńska
KLASY 6.
I m. Eryk Huryń
II m. Alicja Gonet i Maja
Wilczyńska
III m. Paweł Jaraszkiewicz 

 Etap szkolny Międzyszkolnego
Konkursu „W ZACZAROWANEJ

KRAINIE BAŚNI”:
I m. Tymoteusz Wróbel kl. 4a
II m. Agata Brandenburger kl. 4d
III m. Natalia Bohatkiewicz kl. 4d
W Powiatowym Konkursie 
Recytatorskim "Cztery  pory roku

w wierszu" naszą szkołę
reprezentować będą:

Alina Dąbrowska, 
Oliwia Zielnik,

 Jakub Obliński,
 Wiktoria Gembara,

Julia Kubas, 
Weronika Kucharczyk

Laureaci etapu szkolnego
Miejskiego  Konkursu

Matematycznego
Nikodem Torczyński,

 Filip Witkowicz, 
Maja Wilczyńska,

Tymoteusz Tymiec,
 Jagoda Wika,

 Sebastian Marcinek.

Rajd

Maja i Kasia
16 kwietnia 2016 r. reprezentanci
naszej szkoły z klas 4.
- Tymoteusz Wróbel i Natalia
Bohatkiewicz wywalczyli
zaszczytne II miejsce w
Międzyszkolnym Konkursie 
"W zaczarowanej krainie baśni".

:).

8 kwietnia 2016 r. w XXIV
Powiatowym Konkursie
Ortograficznym Szkół
Podstawowych Powiatu Pilskiego
III miejsce w poziomie klas 4.
zajął Paweł Bujacz z klasy 4b.
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Założenie słuchawek tylko na jedną godzinę
powoduje wzrost ilości bakterii w Twoim uchu o
700%?!
Gdy mocno kichasz, możesz złamać sobie żebra?!
W swoim życiu, w czasie snu zjadasz około 70
insektów i 10 pająków?!
Gdybyś krzyczał nieprzerwanie 8 lat, 7 miesięcy i 26
dni- wyprodukowałbyś energie potrzebną do
zaparzenia filiżanki kawy ?!!

                                           Wiktoria i Julita ILUZJE WZROKOWE
To błędna interpretacja obrazu przez mózg pod
wpływem kontrastu, cieni, użycia kolorów, które
automatycznie wprowadzają mózg w błędny tok
myślenia. Pomyślcie, co widzicie?       Aga

.

.

.

.

Czy wiesz, że...
misie koale śpią 22 godziny na dobę?
zjedzenie banana przed snem pomaga w zasypianiu?
93% ludzi przed zaśnięciem liczy, ile godzin będą
mogli spać?
Twitter za swoje logo zapłacił sześć dolarów, a dziś
marka warta jest ok. 11 miliardów?
każdy z nas ma inny, niepowtarzalny odcisk języka?
Oscary podczas II wojny światowej były  z drewna?  
                                      Maja
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COŚ NA ZĄB!
MODNE
FRYZURY

Cześć ! 
W tym numerze Niecodziennika
Szkolnego pokażę Wam kilka
fryzur w moim wykonaniu. Tego
typu upięcia można nosić na co
dzień do szkoły i nie tylko. Mam
nadzieję, że Wam się spodobają,
ponieważ włożyłam w nie bardzo
dużo pracy. Niełatwo było
„załapać” techniki wykonywania
tych upięć, choć nie są one
 trudne. Oczywiście kilka z nich
jest bardzo prostych, a kilka
niezupełnie. Jeśli chcecie, aby w
następnych gazetkach były też
fryzury w moim wykonaniu
napiszcie do mnie, jakie upięcia
mam zrobić. 
Mój e-mail : olcia-2310@wp.pl

Olciaakk

Olciaakk Olciaakk

Olciaakk

Olciaakk

Przepis na koreczki 
SKŁADNIKI:

300 g kabanosa
300 g sera żółtego w kostce
250 g oliwek zielonych
300 g ogórków kiszonych
wykałaczki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Ser pokrój w kostkę o równych
bokach. Kabanosy i ogórki pokrój
w nieduże kawałki. Wszystko
nabij na wykałaczki wraz z
oliwkami. Do przygotowania
pysznych koreczków możesz
wykorzystać także inne składniki
np.: marynowane pieczarki, ser
feta, ogórka kiszonego, szynkę,
pomidorki koktajlowe, paprykę,
awokado oraz łososia
wędzonego. 

Wiki
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KĄCIK
SZACHOWY

Szachy to przykład gry, która
dostarcza rozrywki niezależnie
od wieku, wykształcenia,
narodowości oraz epoki, w
której żyją gracze. Choć
pierwsze rozgrywki szachowe
toczyły się już na początku
średniowiecza, to – pomimo
upływu czasu – królewska gra
nadal ma swoich gorących
zwolenników.

Jak grać w szachy?
Zasady są proste. Każda partia
jest rozgrywana przez dwie osoby
na planszy zwanej szachownicą,
na której rozstawia się łącznie 32
bierki – po 16 figur dla każdego
gracza. Po jednej stronie
szachownicy znajdują się czarne
figury, a po drugiej białe. Sama
plansza ma kształt kwadratu i
dzieli się na 64 pola, po których
poruszają się figury obydwu
zawodników. Niezależnie od
wybranego koloru, każdy gracz
dysponuje jednym królem, jednym
hetmanem, dwiema wieżami,
dwoma gońcami, dwoma
skoczkami oraz ośmioma
pionkami. Figury różnią się od
siebie nie tylko kształtem, ale
również wartością – najcenniejszy
jest król, a najsłabszy – pionek.
Gracz może wykonywać ruchy
królem we wszystkich kierunkach
– w górę, w dół, w lewo, w prawo i
na ukos. Każda bierka porusza
się zresztą według odrębnie
ustalonych zasad, a jej wartość
może wzrosnąć lub zmaleć w
zależności od zajmowanego
miejsca na szachownicy. To
oznacza, że w rękach
uzdolnionego gracza nawet słaby
pionek może dorównać siłą
hetmanowi!

Roszada, mat i pat
Najistotniejszą rolę odgrywa
jednak zawsze król, a sposobem
na jego ochronę przed
przeciwnikiem może być np.
wykonanie roszady, czyli
równoczesnego posunięcia
królem i wieżą tego samego
koloru. Kto bowiem wygrywa w
szachy? Odpowiedź jest prosta:
ten, kto zablokuje króla
przeciwnika. Próbę dokonania
ataku na króla nazywa się
szachem, natomiast sytuację, w
której najcenniejsza figura nie
może wykonać żadnego ruchu,
aby się obronić przed
przeciwnikiem – matem. Jeśli laur
zwycięzcy jest nieosiągalny dla
żadnego z graczy, dochodzi do
remisu. Czasami występuje pat,
który ma miejsce wtedy, gdy
wygrana staje się nieosiągalna dla
obydwu zawodników, ponieważ
żaden gracz nie jest w stanie
wykonaćruchów skutkujących
matem.

Jakie szachywybrać?
Choć zasady gry w szachy
pozostają zawsze te same, to
plansze i pionki mogą się
znacząco od siebie różnić.
Oprócz szachów tradycyjnych -
drewnianych dostępne są także
bogato zdobione, rzeźbione
szachownice i bierki, które
sprawiają, że jedna z
najsłynniejszych gier
towarzyskich świata nie tylko
rozwija umiejętność logicznego
myślenia, ale też dostarcza
wrażeń estetycznych. Oprócz
tradycyjnych, czarno-białych figur,
pojawiają się także przezroczyste
szklane bierki wraz ze szklaną
szachownicą. Coraz większym
zainteresowaniem cieszą się
również szachy elektroniczne
oraz podręczne gry turystyczne z
magnetycznymi planszami, które
świetnie sprawdzają się podczas
długiej podróży pociągiem. Istnieją
ponadto luksusowe wersje
szachów, np. z figurami
wykonanymi z marmuru lub
stylizowanymi na postacie
historyczne.

Paweł Bujacz

Prawo do gry w turnieju mają
wszyscy uczniowie naszej
szkoły.
Turniej rozgrywany będzie w
systemie szwajcarskim (7 rund),
a prowadzić go będzie sędzia
szachowy, instruktor gry w
szachy - pan Andrzej Ancuta. 

UWAGA!
III TurniejSzachowy 

o Laur Królowej Jadwigi

pod patronatem
Dyrektora Zespołu Szkół nr 2

im. Królowej Jadwigi

odbędzie się 18.05.2016 r.o godz. 15.00
w sali 113

Zapisy chętnych w bibliotece
szkolnej (decyduje kolejność

zgłoszeń)
do 10 maja 2016 roku.

opiekun Magda Riske

. .
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NASI
IDOLE

GALERIA POSTACI
HISTORYCZNYCH

Mieszko lll Stary był najdłużej żyjącym władcą Polski
z dynastii Piastów. Żył prawdopodobnie 80 lat. Syn
Bolesława Krzywoustego urodził się ok. 1122-25 r. Po
śmierci ojca objął dzielnicę wielkopolską. W latach
1142-46 wraz bratem Bolesławem Kędzierzawym
wystąpił przeciw bratu-seniorowi Władysławowi
Wygnańcowi, zmuszając go do opuszczenia kraju.
W latach 1173-77 objął dzielnicę senioralną, lecz
możni powołali na tron krakowski najmłodszego brata
– Kazimierza Sprawiedliwego. W 1191 r. przejściowo
opanował Kraków, lecz nie uzyskał przewagi nad
zwolennikami kolejnego seniora – Leszka Białego.
Powołany na tron krakowski w 1198 i 1201 r.
sprawował rządy za małoletniego Leszka Białego.
Walczył o zdobycie władzy zwierzchniej i
zjednoczenie kraju, a w polityce zagranicznej
podporządkował się cesarzowi, próbując przywrócić
polskie wpływy na Pomorzu.
Zmarł w 1202 r. w Kaliszu i tam został pochowany w
ufundowanej przez siebie kolegiacie św. Pawła.

Paweł Bujacz

Mieszko III

Brakteat Mieszka III

.

.

Lionel Messi urodził się 24 czerwca 1987 w Rosario
jako dziecko Jorge i Celii. Przygodę z piłką zaczął w
wieku 5 lat, kiedy zapisał się do lokalnego klubiku
Club Grandoli. Potem przeniósł się do Newell's Old
Boys. Gdy miał 11 lat zdiagnozowano u niego
karłowatość przysadkową. Rodziny nie było stać na
leczenie, ale pomocną dłoń wyciągnęła FC
Barcelona, która zaprosiła Messich do Katalonii i
zapłaciła za leczenie Leo. Jak się okazało był to
strzał w dziesiątkę, bowiem Argentyńczyk z roku na
rok stawał się coraz większą gwiazdą drużyn
juniorskich, aż w końcu zadebiutował w seniorach.
Dnia 16 października 2004 roku Messi po raz
pierwszy wystąpił w ligowym meczu FC Barcelony.
Miał wtedy 17 lat. Minęło parę miesięcy i
Argentyńczyk zdobył swojego pierwszego gola na
hiszpańskich boiskach. Od tej pory trafiał już seryjnie.
W międzyczasie zadebiutował również w Lidze
Mistrzów, Katalończycy zmierzyli się wtedy z
Udinese Calcio. Z roku na rok Lionel Messi stawał się
coraz większą gwiazdą, a dziś śmiało można uznać
go za najlepszego gracza mistrzów Hiszpanii.
W dotychczasowej karierze klubowej Messi zdobył
już praktycznie wszystko, co było do zdobycia. Był
bowiem pięciokrotnie mistrzem Hiszpanii, dwa razy
wygrał Ligę Mistrzów, zdobywał także Puchar
Hiszpanii, Superpuchar Hiszpanii, Superpuchar
Europy i Klubowe Mistrzostwo Świata. Indywidualnie
zostawał Piłkarzem Roku Fifa, Najlepszym Graczem
France Football oraz MVP Ligi Mistrzów.          Wiki

LEO MESSI
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WARTO 
PRZECZYTAĆ

ODKRYLI RADOŚĆ
PISANIA

Każda młoda dziewczyna boryka się z problemami
skóry. Jest to kłopot nie tylko estetyczny, ale też
psychologiczny, bo każdy z nas chce się czuć
dobrze we własnym ciele. Na książkę Charlotte
Cho pod tytułem ’’Sekrety urody
Koreanek’’ natknęłam się przypadkiem, ponieważ
właściwie poszukiwałam czegoś o kulturze
wschodniej, którą jestem zafascynowana. Najpierw
stwierdziłam, że taki urodowy elementarz nie jest mi
potrzebny, ale zaczęłam się zastanawiać, dlaczego
Koreanki mają tak piękną i nieskazitelną
cerę? Autorka w prosty sposób przekazuje nam nie
tylko jak prawidłowo dbać o naszą skórę, ale
uświadamia, że piękna cera to przede wszystkim
zdrowa cera i zamiast maskować niedoskonałości
korektorami powinnyśmy działać. Wbrew pozorom
lektura nie jest kierowana tylko do dorosłych kobiet.
Pomysłodawczyni książki uzmysławia, że o cerę
należy dbać od najmłodszych lat, a nie dopiero, gdy
zaczną pojawiać się problemy. Zwykłe,
systematyczne mycie twarzy wodą z mydłem (co
zapewne bagatelizuje dużo osób, ponieważ uznaje to
za nieistotne!) daje pierwsze, dobre efekty. Ponadto
autorka opisuje wiele spraw i ciekawostek
związanych z kulturą Korei, np. jak wygląda wizyta w
typowo koreańskiej restauracji. Co więcej, Cho
opowiada, jak korzystać z ostatnio modnych
kosmetyków (w tym z maseczek w płachcie). Poza
tym poleca także swoje ulubione olejki, toniki, emulsje
i kosmetyki nawilżające. Polecam tę książkę nie tylko
dlatego, że dowiemy się z niej wielu interesujących
informacji, ale dlatego, że jest ona napisana
swobodnym językiem.           Maja

. . .

11 kwietnia 2016 r. uczniowie klasy 4d wzięli udział w
dwugodzinnych kreatywnych warsztatach literackich
przeprowadzonych przez panią Janinę Pawłowską -
emerytowaną bibliotekarkę z naszej szkoły, laureatkę
konkursów literackich i miłośniczkę pisania.  
Ich celem było pokazanie uczniom, że książka to nie
tylko litery i papier, ale fascynująca przygoda, w której
każdy może uczestniczyć. Warsztaty miały formę
twórczej, aktywnej zabawy, która jest doskonałym
sposobem na rozwijanie wyobraźni i opowiedzenie o
swoich przeżyciach, nastrojach, pragnieniach.
Uczniowie odkryli wspólnie to, co najważniejsze, czyli
RADOŚĆ PISANIA, dzięki której zaczęli traktować
pierwsze literackie działania jako znakomitą zabawę.
Pani Janina Pawłowska przekonała klasę 4d do
twórczych działań i wiary we własne możliwości.
Spotkanie także miało na celu przygotowanie
uczniów do wykonania „Zadania 3., czyli swoje
chwalimy” w grze czytelniczej „Między nami
czytelnikami”, które polega na stworzeniu literackiej
wersji lokalnej historii lub legendy. Pasja literacka
prowadzącej oraz znajomość dziejów naszego
miasta przyczyniły się do powstania wielu ciekawych
pomysłów na zredagowanie pilskiej opowieści.
Przeprowadzone warsztaty okazały się
niewyczerpaną studnią literackich inspiracji.

Magda Riske i Karolina Strógarek
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SEZON NA SREBRO

3 marca br., nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu
literacko-plastycznego na grę planszową
inspirowanego ulubioną książką. Jego celem było
promowanie zapomnianej nieco rozrywki, jaką są gry
planszowe oraz popularyzacja czytelnictwa.
Piątoklasiści musieli stworzyć własną grę planszową
i narysować ją na kartce A3, dowolna techniką
plastyczną. Do pracy musieli dołączyć krótką
instrukcję, wraz z jej opisem. Komisja w składzie p.
M. Biała  i p. E. Dąbkowska miała nie lada zadanie,
by wyłonić zwycięzców.
Wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce zajął Maciej Krojec, kl. 5d
,,Zwiadowcy”,
II miejsce  zajął Jakub Kowalski, kl 5d
,,Fabryka czekolady Wonka”,
II miejsce zajął Oliwier Śpiewakowski, kl. 5d
,,Dzienniczek cwaniaczka”.

Wyróżnienia otrzymali:
Jakub Danielewicz, kl. 5a ,,W pustyni i w
puszczy razem ze Stasiem i Nel”
Jakub Kurzajczyk, kl. 5a ,,Edukacyjna gra
planszowa: przygody Stasia i Nel”,
Antoni Szczeciński, kl. 5a ,,W pustyni i w
puszczy”
Małgorzata Konieczko, kl. 5b ,,Wrota czasu”,
Michelle Chura Quispe, kl. 5c ,,Tajemniczy
ogród”

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za
udział, a laureatom gratulujemy.

    Ewa Dąbkowska

Gra w grze –  II miejsce!
Uczniowie klasy 4d ( Jadwiżyńskie Delfy )  - zajęli II
miejsce w drugim zadaniu III edycji Ogólnopolskiej 
gry czytelniczej „Między nami czytelnikami”
zorganizowanej przez GWO .
Zadanie polegało na wymyśleniu i zaprojektowaniu
gry, w której znajdą się motywy ulubionych książek.
Miała to być gra „materialna”, która dodatkowo
promuje czytelnictwo. Sukces przyniosła zabawa
„Zapraszamy do Narnii!”, która była wynikiem
pomysłowości i zaangażowania klasy 4d. Jury
oceniało wkład własny w postaci innowacji, ciekawe
rozwiązania wizualne oraz połączenie gry z
czytaniem i promocją książek.
Jeszcze raz zapraszamy do zapoznania się z
regułami gry oraz filmikiem na
stronie: https://czytamy.gwo.pl/galeria/#

. . .

WYNIKI KONKURSU LITERACKO-
PLASTYCZNEGO

NA GRĘ  PLANSZOWĄ INSPIROWANĄ
ULUBIONĄ KSIĄŻKĄ

JUNIORLAB #3 wyzwanie wideo
 NAGRYWAJ, KRĘĆ, FILMUJ

#2 MIEJSCE  dla Mai Ganske z redakcji
„Niecodziennika Szkolnego”

Opinia Jury: Za wykorzystanie niezwykle trudnej
techniki poklatkowej w domowych/ szkolnych
warunkach. Widać, że Maja włożyła mnóstwo pracy
w ten film.
Zadanie polegało na nakręceniu minutowego spotu
reklamującego projekt Junior Media. Pracę Mai
możecie obejrzeć na stronie:
http://www.juniormedia.pl/news/3-wyzwanie-wideo-
wyniki.html

ED ED ED

https://czytamy.gwo.pl/galeria/
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STOPKA REDAKCJNA
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1.I Took A Pill In Ibiza Mike
Posner
2.Light It Up Major Lazer, Nyla,
Fuse ODG
3.Never Go Away C-BooL
4.Same Old Love Selena Gomez
5.Lustra Natalia Szroeder
6.Faded Alan Walker
7.Ginza J Balvin
8.One Call Away Charlie Puth
9.Moskwa Marcin Spenner
10.Sweet Lovin' Sigala   Wiki

Zapytałyśmy uczniów, jaki jest ich
ulubiony youtuber. Oto wyniki

naszego głosowania:

1. ReZigiusz
2. Banshee

3. Stuu games
4. Mandzio

5. Agnieszka Grzelak
Adrianna Skon

6. BOXDEL
7. Jumbo
8.Prixor

9. GlamPaulaTV
10. SKKF

       
                                Gabi i Anies
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