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„Lato, lato, lato
wszędzie,

zwariowało,
oszalało moje

serce…” – te słowa
piosenki Formacji

Nieżywych
Schabuff

odzwierciedlają
uczucia wszystkich
uczniów i nie tylko.

Wakacje są
najszczęśliwszym

okresem,
czekaliśmy na nie
przez długich 10

miesięcy.  Ostatni
numer gazetki w
kończącym się
roku szkolnym

2015/2016
postanowiliśmy

poświęcić 
wakacjom.

Pragniemy życzyć
Wam udanych i
bezpiecznych 

wczasów. Niech
szaleństwo idzie w

parze z
rozsądkiem,
abyście od

września zabrali się
ochoczo do nauki,

pełni energii i
pogody ducha. 

Nie zapominamy
także o

podziękowaniu
naszym

nauczycielom za
ogromny wkład w
naszą edukację i
poświęcony nam

czas.
Redakcja

Maja

Maja
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KWADRATOWY
ZAWRÓT GŁOWY

Magiczna KOSTKA RUBIKA to popularna zabawka
logiczna wynaleziona w 1974 roku przez Erno Rubika.
Zabawa kostką polega na takim ułożeniu kwadratów,
aby na każdej ścianie wszystkie posiadały jeden kolor.
Istnieje kilkaset technik układania kostki. Oprócz tego,
istnieją metody pozwalające ułożyć kostkę bez
patrzenia. Od początku rozpowszechnienia kostki
zastanawiano się, jaka jest minimalna liczba ruchów
potrzebna do rozwiązania każdego ułożenia. Ostatnio
twierdzi się, że maksymalnie w 20 ruchach.
Kostka Rubika jest dla każdego, także dla ciebie! 

Krzysztof Przybylski, kl. 5e

infogr.am

infogr.am

infogr.am

;)

INT.

GDZIE NA WAKACJE?
Już za kilka dni przywitamy wakacje. Z tej okazji
postanowiłyśmy przeprowadzić ankietę. Pytania
dotyczące sposobu spędzania lata zadałyśmy prawie
wszystkim uczniom naszej szkoły.

M&M

M&M

Maja & Martyna

red.toondoo

RODZAJE KOSTEK RUBIKA
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NIE PRZYWÓŹ Z WAKCJI KŁOPOTÓW
Przywożenie z wakacji pamiątek wykonanych z roślin i
zwierząt może mieć bardzo nieprzyjemne
konsekwencje. Zgodnie z obowiązującym prawem
wwożenie do naszego kraju koralowców, niektórych
muszli, a nawet torebek czy butów zrobionych ze skór
chronionych gatunków bez odpowiednich dokumentów
jest zabronione i może skończyć się nawet karą
więzienia. Z pozoru niewinna pamiątka może stać się
źródłem poważnych kłopotów.
Tysiącom gatunków roślin i zwierząt żyjących na Ziemi
grozi wyginiecie. Jedynym z powodów tak
dramatycznej sytuacji jest nielegalny handel tymi
okazami i wykonanymi z nich produktami. Widząc na
targu czy w sklepie pamiątkę z kości słoniowej, skórę
tygrysa albo skorupę żółwia, musimy pamiętać, że
prawdziwą ceną za ten przedmiot jest śmierć
kolejnych zwierząt. Czy chcemy się do tego zabijania
przyczyniać? Czy może wystarczy nam piękna
fotografia?     KOŁO MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY

INT.

.

.

1.Pamiętajmy, by podczas upałów uzupełniać zapasy
płynów w organizmie. Jest to bardzo ważne, gdyż 
odwodnienie  prowadzi do utraty zdrowia, a w
skrajnych przypadkach nawet życia. Jedynym
przystosowanym do długotrwałej suszy ssakiem jest
wielbłąd. Magazynuje on duże ilości wody w tkankach
ciała, a zwłaszcza we krwi. Wbrew wierzeniom ani w
garbie, ani w żołądku wielbłąd nie nosi zapasów wody.
2. Gdy znajdziemy się już nad wodą, kąpmy się tylko
w miejscach do tego wyznaczonych. Najlepiej
do pływania przystosowane są ryby – posiadają
pęcherz pławny, dzięki któremu nie topią się i mogą
utrzymywać ciało w bezruchu, więc mogą w wodzie
odpoczywać. Jeśli chodzi o pływanie, możemy liczyć
tylko na siłę własnych mięśni. Nie przeceniajmy więc
swoich możliwości.
3. Gdy podczas wakacyjnej wędrówki trafimy w góry,
pamiętajmy o tym, że są one dla człowieka nadal
bardzo niebezpieczne, a pogoda w wyższych partiach
zmienia się jak w kalejdoskopie.
Pamiętajmy, że tylko kozica może bezkrytycznie
zapuszczać się w góry – my, przed każdym wyjściem
na szlak, musimy się solidnie przygotować,
poinformować odpowiednie służby o swoich
turystycznych zamiarach i przez cały pobyt w górach,
oprócz nóg nieustannie, używać szarych komórek.
4. Podczas pakowania swojego plecaka lub torby
podróżnej nie sugerujmy się pogodą, która jest
aktualnie za oknem. Wyziębienie organizmu jest
równie niebezpieczne, co przegrzanie. Ssaki, do
których i my należymy są stałocieplne, co oznacza, że
temperatura ich ciał pozostaje stała, bez względu na
temperaturę otoczenia. Co innego organizmy
zmiennocieplne. Temperatura ich ciał zmienia się w
zależności od warunków klimatycznych. Krótko
mówiąc, nasz organizm nie jest przystosowany do
ekstremalnych temperatur ani na plus ani na minus.
Trzeba go w zależności od potrzeb schładzać lub
dogrzewać!!
Teraz, po spełnieniu obowiązku ostrzeżenia Was przed
czyhającymi niebezpieczeństwami, z czystym
sumieniem życzymy Wam: tylko pięknej pogody,
zawsze dobrego humoru, miłego towarzystwa, wielu
niezapomnianych wrażeń , niezwykłych przygód i
dobrego wypoczynku.

REDAKCJA

;)

WWF POLSKA

Maja

. int.
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Cześć ! Mam dla Was kilka stylizacji, które na pewno
Wam się spodobają. Idealne na lato: modne
ogrodniczki, topy i spodnie z wysokim  stanem.
Olciaak

ZBLIŻAJĄ SIĘ WAKACJE, A WIĘC POFARBUJMY
WŁOSY!

Już niedługo wakacje, a dużo dziewczyn na ten czas
chce pofarbować sobie włosy, ale rodzice nie
pozwalają… Niektórzy myślą, że mogą pofarbować
włosy bibułą, ale to naprawdę, nie jest dobre dla
włosów, więc pozwolę sobie wytłuszczonym drukiem
zamieścić tutaj napis :

NIGDY NIE FARBUJ WŁOSÓW  WODĄ
UTLENIONĄ LUB BIBUŁĄ!

Dlaczego nie?
Amatorki tych zabiegów uzyskają spalone,  tępe w
dotyku i okropne dla oka włosy. Wstyd nie pozwala
wielu osobom zamieścić zdjęcia rezultatów
nieudanych eksperymentów.
Możecie mi wierzyć lub nie, ale w XXI wynaleziono już
sposób na pofarbowanie TYMCZASOWE I
BEZPIECZNE dla włosów.
A więc jaki?
DZIAŁANIE SZAMPONETEK!

KILKA UWAG!
Szamponetka nie zrobi z brunetki blondynki lub
marchewkoworudej.
Nie rozjaśnia włosów. W najlepszym przypadku da
jedynie poświatę w danym kolorze.
Po koloryzacji warto szczególnie zadbać o nawilżenie
włosów odżywkami lub maskami. Nie wpłyną one
znacząco na wypłukiwanie się pigmentu, a mogą
zapobiec katastrofie.
Pamiętaj, jeśli masz na włosach szamponetkę, noś
parasol! W przeciwnym razie kolor ścieknie Ci na
ubrania w przypadku deszczu. Radzę na basenie
założyć naprawdę szczelny, gumowy czepek, chociaż
i to nie daje gwarancji, że nie zafarbujesz wody.
Pamiętaj o tym, że wiele basenów obciąża winowajcę
kosztami wymiany wody!                      Olciaak

STYLIZACJA 1

STYLIZACJA 3

STYLIZACJA 2 EFEKTY KOLORYZACJI

.
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1. Nutella Snack and Drink  - zestaw zawierający
chrupiące paluszki chlebowe, nutelle oraz napój
herbaciany. Idealnie sprawdza się w formie przekąski
podczas podróży.
2. Fluff - krem dostępny w trzech wariantach
smakowych: truskawkowym, malinowym
i piankowym. Doskonały do kanapek, tostów, ciastek
czy jako przysmak do zajadania łyżkami przed
telewizorem.
3. Pocky - pyszne, kruche paluszki chlebowe dostępne
między innymi w polewie truskawkowej, czekoladowej,
bananowej i jagodowej.
4. Fanta Grape  - gazowany napój winogronowy,
bardzo popularny w USA. 
5. M&M’s cookies - chrupiące, malutkie ciasteczka z
popularnymi drażami M&M's.

Maja

Słodycze

M&M

:)

KOKTAJL ZE SZPINAKIEM

Jak przygotować orzeźwiający, zielony koktajl na
upalne dni?

Składniki:
dwa dojrzałe banany, kiść winogron, jedno kiwi,

garść świeżych liści szpinaku, pół szklanki mleka
kokosowego, kilka listków mięty do dekoracji.

Przygotowanie:
Wszystkie owoce i szpinak pokrój na mniejsze

kawałki. Wszystko włóż do miski i zalej mlekiem
kokosowym. Rozdrobnij przy pomocy blendera

i udekoruj listkami mięty. Smacznego!
Maja

Różnorodność smaków
Lody to zamrożone desery, które uzyskuje się poprzez
zamrażanie z produktów mlecznych (lody mleczne)
bądź wody (lody wodne). Najpopularniejszymi
smakami są: śmietankowe, waniliowe, czekoladowe
oraz truskawkowe. Jednak są też inne smaki, mniej
popularne, ale jest ich bardzo dużo: miętowe,
bakaliowe, malinowe, multiwitamina, jagodowe,
kawowe, gumowe, wiśniowe, jabłkowe, toffi,
cytrynowe, kiwi, owoce leśne, kokosowe, ananasowe,
biała czekolada, pistacjowe i wiele, wiele więcej.
Niektóre lody to sorbety z owoców. Takich sorbetów
też jest bardzo dużo, np. z truskawek, z malin, z
cytryn, z kiwi, z mango, z ananasów, z wiśni, z
czarnych porzeczek. Są jeszcze lody jogurtowe,
smaki mają te same, jak lody tradycyjne, ale różnią się
tym, że do lodów został dodany jogurt. Nie jest ważne,
z jakich produktów wykonane są lody. Wszyscy je
lubimy i są najlepsze w upalne, wakacyjne dni.          
 Martyna

PYSZNOŚCI

google

google

INT.

INT.
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„Ulysses More, Wrota czasu”
 Pierdomenico Baccalario

Czy wiecie, gdzie znajduje się przejście do innego
wymiaru? Jeśli nie, to z pewością musicie zapoznać
się z powieścią włoskiego pisarza Pierdomenico
Baccalario pod tytułem „Ulysses More Wrota czasu”.
Opowiada ona o trójce przyjaciół: Julii, Jasonie i Rick’u.
Dwoje pierwszych bohaterów to rodzeństwo, które
niedawno przeprowadziło się do Willi Argo nad
urwiskiem. Pewnego dnia zostają sami w domu pod
opieką Nestora - ogrodnika, który od kilkunastu lat
pracuje na dziedzińcu Willi. Dzieci podczas pobytu w
starym  domu postanowiły pobawić się w
poszukiwaczy skarbów. Jason rysował mapę, kiedy
przypadkiem długopis wpadł mu pod szafę. Znalazł
tam stare zadrapane drzwi, lecz dzieci nie wiedziały,
że jest ich więcej. Za wszelką cenę chciały je
otworzyć. Wtedy w Willi zaczęły dziać się dziwne
rzeczy. Było słychać ciche odgłosy i szelest. Dzieci
najpierw szukały klucza, niestety, posiadał go dawny
właściciel domu Ulysses More, który nigdy z niego nie
wychodził. Zostawił następującą wiadomość: „Jeśli z
czterech jedne otworzysz przypadkiem, z czterech
trzecie pokażą ci motto, z czterech dwoje zaprowadzi
na śmierć, a z czterech jedne poprowadzą w dół”. Po
tej wiadomości w tajemniczy sposób Ulysses More
zniknął.
Według mnie, po tę książkę powinni sięgnąć
czytelnicy, którzy lubią przygody i tajemnice.
Zainteresowała mnie, ponieważ sama okładka może
zaciekawić czytelników, a i przygody głównych
bohaterów są bardzo interesujące. Co było za
drzwiami? O tym możecie się przekonać, czytając
„Ulysses More, Wrota czasu ‘’.

  Małgorzata Konieczko, kl.5b

9 czerwca 2016 r. odbył się międzyszkolny konkurs
czytelniczy pod nazwą  ,,Krótko, aczkolwiek
ciekawie o książce”, którego organizatorem była
biblioteka Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w
Pile. Zadaniem uczestników było zaprezentowane
wybranej przez siebie książki metodą booktalkingu. Ta
forma prezentacji polega na przedstawieniu bohaterów,
fabuły czy też  kilku scen z książki w taki sposób, by
słuchacze chcieli sięgnąć po nią i przeczytać ją
samodzielnie. Nie można ujawniać wszystkich
informacji o lekturze, ale uwzględniać ciekawe
fragmenty. Naszą szkołę w konkursie reprezentowały
trzy uczennice:
Zuzanna Riske z kl. 4c,
Oliwia Gawrońska z kl. 5b, 
Małgorzata Konieczko z kl. 5b, 
Dziewczyny świetnie sobie poradziły z występem
przed publicznością. Wszystkich zachęcam do
przeczytania recenzji zaprezentowanych książek i
sięgnięcia po nie w czasie wakacji.

   Opiekun  konkursu: Ewa Dąbkowska

. . .

.

int. int. int.

Maja
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Agnieszka Tyszka 
,,Zosia z ulicy Kociej’’

Chciałabym zaproponować książkę autorstwa pani
Agnieszki Tyszki  pt.,, Zosia z ulicy Kociej’’. Książka ta
ma 8 części. Moją ulubiona jest pierwsza. Posiada
formę pamiętnika dziesięcioletniej dziewczynki o
imieniu Zosia. Przeprowadza się ona z zatłoczonej
Warszawy do Łomianek  i tam  przeżywa różne
ciekawe przygody ze swoją zwariowaną rodzinką:
-Mamą Aliną, która ma bzika na punkcie czystości i z
tego powodu sprząta Zosi pokój, ale ona tego nie lubi,
ponieważ ma niespotykane skarby pod łóżkiem.
-Tatą Lucjuszem, który jest psychologiem i do swojej
starszej i młodszej córki ma bardzo psychologiczne
podejście.
-Siostrą Manią, która ma szalone pomysły… Dla Zosi
jest miła, ale bardzo ciekawska, co czasami denerwuje
bohaterkę, ale mimo wszystko Zosia kocha swoją
młodszą siostrę.
Dziewczynka ma również Ciotkę Malinę, z którą
organizuje różne przyjęcia o charakterze artystycznym
np. ,,Święto ulicy Kociej’’, na którym wszyscy
mieszkańcy tej ulicy, ale i nie tylko, bawili się i robili
swoje własne koty z materiałów plastycznych… Moja
bohaterka ma swój magiczny sposób na
odczarowywanie złych i smutnych momentów- czyli
tak zwane ,,ZAKLEŃSTWA’’. Do moich ulubionych
zaliczam słowa: ,, Może po to się zgubiła, żeby dla nas
coś odkryła…’’ Zosia zastosowała to zakleństwo,  gdy
zgubiła jej się piłka i była u  sąsiadów. Dzięki niej Zosia
zyskała nowe przyjaciółki- Penelopki. Lubię również
zakleństwo: ,,Kółka kręcą się u wózka,  niech się
uratuje brzózka’’, które zostało zastosowana wtedy,
kiedy zobaczyła, że w Łomiankach jest dom, na
którego dachu rośnie brzózka i  Zosia bardzo chciała,
żeby się uratowała, ponieważ miała się tam
wprowadzić jej przedszkolna przyjaciółka Leo. Mama
Leo bardzo lubiła rośliny, więc przesadziła brzózkę do
ogrodu. I właśnie w ten sposób drzewko  się uratowało,
a zakleństwo spełniło.
 Zosia ma bardzo pozytywny wpływ na innych
bohaterów. Według mnie, ta książka jest bardzo
ciekawa i optymistyczna. Moje odczucia po jej 
przeczytaniu są bardzo  pozytywne, książka
wzbudziła  moje zainteresowanie oraz zachęciła do
przeczytania dalszych części. Gdy się ją już
przeczyta, widzi się świat w zupełnie innych barwach 
i dostrzega się rzeczy, których się wcześniej nie
dostrzegało. Bardzo polecam tę książkę, a właściwie
wszystkie jej części. Uważam, że  jest warta
przeczytania.

Oliwia Gawrońska, kl.5b

,,Ziuzia”
Malina Prześluga, Robert Romanowicz

Czy słyszeliście już o Ziuzi? Wyczarowali ją Malina
Prześluga  i Robert Romanowicz. I całkiem nieźle im to
wyszło, bo pierwsza książka o jej przygodach dostała
nagrodę Polskiej Sekcji IBBY „Książka Roku 2013”.
Tytułowa Ziuzia  ma 7 lat.  Jedno oko ma szare, a
drugie zielone i pełno pomysłów, które przychodzą
bohaterce do głowy. Poza tym wciąż przydarza się jej
coś niezwykłego. Mieszka z Muchą (mamą, kiedyś
mówiła do niej Mamucha, ale tak jest szybciej),
Puszkiem (tatą – pseudonim pochodzi od puszek z
farbą), Kiką (siostrą, która okropnie się mądrzy  
i udaje, że jest dorosła) i Ciamajdą (to kiedyś był
jamnik, ale bardzo przytył). Przeżywa wiele
niezwykłych przygód. Jedna z nich wydarzyła  się  w
niedzielę rano, kiedy nie mogła wejść do łazienki, bo
Kika zamknęła drzwi na klucz. Obudziła mamę, bo
poza myciem zębów musiałam zrobić coś jeszcze.
(Wiecie, co się robi w łazience zaraz po przebudzeniu,
prawda?) Dominika bardzo się wystraszyła, a kiedy
Ziuzia zapytała ją, czemu się zamknęła, uśmiechnęła
się. I odpowiedziała, że mama kupi jej stanik.
Wszystko w tym dniu było dziwne, a tata nawet
przypalił naleśniki na obiad. Bohaterka zastanawiała
się, po co Kice stanik, a Mucha - czyli Mamucha,
odpowiedziała, że staje się kobietą  i oświadczyła, że
za parę lat ona także otrzyma stanik. Ziuzia trochę się
przeraziła! Ale mama stwierdziła, że być kobietą jest
fajnie. Kobiety mogą robić dużo rzeczy, których
dziewczynkom nie wolno np.; farbować włosy,
prowadzić samochód, wyjeżdżać na wakacje, chodzić
na randki.
Zachęcam wszystkich do czytania i poznawania
kolejnych intrygujących przygód Ziuzi. Członkowie tej
rodzinki są wspaniali, mają takie swoje własne historie,
o których koniecznie trzeba przeczytać, bo ich się nie
da opowiedzieć.

  Książkę poleca Zuzanna Riske, z kl. 4c 

WAKACYJNA LEKTURA int.
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Wakacje w mieście?
 Które miejsca warto

odwiedzić?

Zapewne najpopularniejszym miejscem spotkań
pilskiej młodzieży będzie jezioro Płotki. Jest tam
naprawdę wiele atrakcji. Do dyspozycji mamy: siłownię
na świeżym powietrzu, boisko do koszykówki i
siatkówki, park linowy, kolorowy plac zabaw dla
najmłodszych, wypożyczalnie rowerków wodnych, a
także zadbaną, strzeżoną plażę. Jeżeli jednak mamy
za daleko, blisko centrum też znajdują się ciekawe
miejsca. Przede wszystkim Park na Wyspie. Możemy
tam ochłodzić się w cieniu drzew oraz fontanny. Jeśli
lubimy sport, powinniśmy skorzystać ze ścieżek
rowerowych albo zagrać w tenisa stołowego
w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach. Nasz
wypad na Wyspę możemy zakończyć zakupem
najlepszych lodów w mieście w budce Willisch i rejsem
Gardoliną po Gwdzie. Jeżeli jednak jesteśmy fanami
adrenaliny, polecam wizytę w parku trampolin
Jumpextreme przy ulicy Warsztatowej lub na torze
gokartowym przy GymFactory. Poza tym polecam
odwiedzić pilski Aqua Park, gdzie przez całe wakacje
trwa promocja i można skorzystać z basenu do
godziny 12.00 za 6 zł 90 minut.

Maja

Pilska wyspa

Jezioro Płotki

Niedawno byłam z tatą w Gdyni i przy okazji
pojechaliśmy do parku rozrywki „JUMP CITY”. 
Wnętrze tego miejsca urządzone było w stylu
młodzieżowym,  co bardzo przypadło mi do gustu.
Wszystko wyglądało dokładnie tak, jak z moich
marzeń. Nie wierzyłam, że można tak ładnie
zaprojektować halę sportową. Wszędzie znajdowały
się trampoliny. Było ich bardzo dużo i były różnej
wielkości. Zaciekawiły mnie również ścieżki
akrobatyczne oraz trampoliny postawione pod
ukosem. Jednak najbardziej zaimponował mi... basen
z gąbkami! Można było skakać do niego i robić salta!
Chociaż gąbki były troszeczkę obgryzione (pewnie
przez głodne dzieci) to i tak świetnie się bawiłam. Po
obiekcie przechadzali się instruktorzy akrobatyki, aby
sprawdzać czy nikomu nie stała się krzywda, albo
ewentualnie  podszkolić jakiegoś małego akrobatę (na
przykład tego, który zjadał gąbki). Obsługa była
przemiła, a panowie, którzy dbali o bezpieczeństwo
podczas skoków (trenerzy) robili salta, fiflaki, i inne
tego typu akrobacje. Podszkolili mnie także w robieniu
trudnego salta w tył. Te sztuczki, które wykonywali,
były niesamowite! Do „JUMP CITY” najlepiej wybrać
się z rodziną, ponieważ znajduje się tam także sala do
zbijaka i kosze służące do grania w koszykówkę. Nie
spodobało mi się jednak, że czasami jest zbyt dużo
ludzi i nie ma miejsca, aby swobodnie poskakać.
Drugim minusem jest to, że po intensywnym skakaniu
robiło się bardzo gorąco i duszno.  Na szczęście
ratunkiem na to były prysznice, z których można było
skorzystać. Wizyta w „JUMP CITY” to najlepsza
alternatywa  na spędzenie aktywnie wolnego czasu.
Mam nadzieję, że niedługo tam wrócę, tym razem
także z przyjaciółmi. Niech wszyscy doświadczą, jakie
to wspaniałe miejsce i fabryka endorfin. Można tam
zapomnieć o wszystkich smutkach i złych rzeczach,
jakie się przeżyło. Chociaż wychodzi się zmęczonym
jak po maratonie,  to szczerze mogę stwierdzić, że i
tak się opłaca.  Serdecznie polecam odwiedziny JUMP
CITY w Gdyni. 
Dominika Kobiołka

JUMP CITY

Maja

Maja int.
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NASI
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EURO 2016 - START!

Cristiano Ronaldo

Urodził się 5 lutego 1985 roku w Funchal – portugalski
piłkarz występujący na pozycji napastnika lub
skrzydłowego w hiszpańskim klubie Real Madryt oraz
w reprezentacji Portugalii, której jest kapitanem. Ma
starszego brata - Hugo i dwie starsze siostry: Elmę i
Lilianę. Klubową karierę Ronaldo rozpoczął w wieku 8
lat, w małym klubie CF Andorinha, gdzie sprzątał jego
ojciec. W spotkaniu Ligi Mistrzów Manchesteru United
z AS Roma (7:1) strzelił swoje pierwsze gole w
Champions League. W czerwcu 2009 Manchester
United zaakceptował propozycję kupna Cristiano
Ronaldo złożoną przez Real Madryt. Hiszpański klub
zaoferował za piłkarza 93,2 mln euro. 26 czerwca 2009
Ronaldo został oficjalnie ogłoszony nowym piłkarzem
Realu i tym samym stał się najdroższym piłkarzem w
historii. Na jego prezentacji zjawiło się ponad 80 tys.
widzów, co również jest rekordem jeśli chodzi o liczbę
osób na prezentacji jednego zawodnika. W
reprezentacji Portugalii zadebiutował 20 sierpnia 2003
roku w meczu z Kazachstanem wygranym 1-0.
Podczas eliminacji do turnieju Euro 2016 Cristiano
Ronaldo pobił rekord Jona Dahla Tomassona w
spotkaniu 3 kolejki kwalifikacji, w meczu z Armenią,
Portugalczyk zdobył swojego 23 gola we wszystkich
dotychczasowych spotkaniach rozgrywanych w
ramach mistrzostw Europy, biorąc pod uwagę mecze
eliminacyjne i finałowe, tym samym stał się
samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców w historii
tych rozgrywek.  

Wiki

Cristiano Ronaldo

Po raz pierwszy na czempionacie Starego Kontynentu
wystąpią 24 drużyny. Wszystkie pojedynki
francuskiego turnieju zostaną rozegrane na 10
stadionach. Mecz otwarcia i finał odbędzie się na
mieszczącym się w podparyskim Saint-Denis Stade
de France. Półfinały kibice na żywo będą podziwiać na
Stade Velodrome w Marsylii i nowym obiekcie Stade
des Lumieres w Lyonie. Gospodarze turnieju czuwają,
żeby fani czuli się komfortowo, delektując się
najważniejszym tegorocznym świętem futbolu.
Wszystkie stadiony EURO 2016 to prawdziwy dzieła
architektonicznej sztuki! Cztery areny wybudowano od
podstaw. Pięć kolejnych obiektów zostało
rozbudowanych. I tylko Stade de France nie
potrzebował żadnych zmian. Francuzi wydali na
przygotowania stadionów miliard osiemset milionów
euro. Ze względu na podwyższone środki
bezpieczeństwa, przed każdym stadionem są
mieszczone wykrywacze metali. Do tego trzeba dodać
nowoczesny monitoring oraz drony. Francuzi zadbali o
każdy szczegół - w końcu jest to impreza, którą
planowali już od sześciu lat!                 Wiki

EURO 2016google int.
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W kwietniu i maju uczniowie klas 6. udali się na
wycieczkę do Warszawy. Odwiedzili Sejm oraz
Senat Rzeczypospolitej Polskiej, trzydzieste piętro
Pałacu Kultury i Nauki, Stadion Narodowy, Zamek
Królewski oraz Łazienki Królewskie. Poza tym wybrali
się do Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie
powtórzyli swoją wiedzę z historii. Uczniowie klas 6a i
6d mieli okazję obejrzeć seans kinowy w 6D, który był
wyjątkowy. Natomiast klasy 6b i 6c w Studio T-Mobile
Electronic Beats w Złotych Tarasach wzięli udział w
specjalnej akcji  realizowanej wspólnie z 4Fun.TV
i spotkali Patricię Kazadi, popularną prowadzącą "You
can dance".                  Maja

PKiN

Łazienki Królewskie

Grób Nieznanego Żołnierza

Pałac Prezydencki

Stadiom Narodowy

Widok z PKiN

.

Spotkanie z P. Kazadi

Maja

Maja

M

Maja

Maja

Maja

Maja

Olciaak
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HAPPENING CZYTELNICZY
5 maja  odbył się happening czytelniczy "Cudze
chwalicie, swoje poznajcie" zorganizowany przez klasę
4d. Uroczystego otwarcia  dokonał pan dyrektor
Grzegorz Wądołowski, który w kilku słowach zachęcił
wszystkich zebranych do wspólnej zabawy. Odbył się
konkurs pięknego czytania, kaligrafowania i
kolorowania „Klechdy Pilskiej”. Uczestnicy happeningu
obejrzeli wystawę labbooków „Piła nasze miasto”.
Największą atrakcją było kolorowanie olbrzymiej
ilustracji  na płycie boiska szkolnego. Wszyscy
ochoczo wzięli kredy i stworzyli niepowtarzalne dzieło
sztuki.
Na zakończenie  imprezy promującej lokalną historię
wystąpili  seniorzy z Teatru Ubu, którzy w ciekawej
charakteryzacji i choreografii zaprezentowali
interpretację "Klechdy Pilskiej".
Obszerną relację znajdziecie na stronie szkoły:
http://zs2pila.pl/sp/strona-glowna/423-happening

7 czerwca br.  szkolny zespół cheerleaderek oraz
baletnic pod okiem pani Katarzyny Uberny udał się do
Specjalistycznego Szpitala w Pile, aby wystąpić dla
podopiecznych z oddziału chirurgii dziecięcej. Młodsze
dzieci zatańczyły klasyczny układ baletowy, a
następnie energiczny i wesoły ''Lollipop'', który wywołał
uśmiechy na twarzach chorych dzieci. Na
zakończenie cheerledereki przedstawiły aranżacje do
piosenek "Lean on" oraz "Focus".   Maja

HAPPENING

JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM!
10 czerwca 2016 r. uczniowie naszej szkoły
przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w
czytaniu książek w jednym momencie. Wszyscy
przynieśli swoje ulubione książki i czytali je przez
ponad 10 minut, zamieniają boisko szkolne w jedną
wielką czytelnię.                     Maja i Martyna

Akcja czytelnicza

Jan nie czytam, jak czytam!

Jadwiness

.

GB

Maja

Maja

KU

Maja
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Nasz sukces!

Redakcja „Niecodziennika
Szkolnego”zajęła I miejsce
         w II Wojewódzkim i IV
Powiatowym Konkursie Gazetek
Szkolnych „GAZECIAK”.
----------------------------------------------

„Niecodziennik Szkolny”
zajął  I miejsce

w #4 wyzwaniu #juniorlab
DZIENNIKARSTWO DANYCH.

Zadanie polegało na przygotowaniu
artykułu z infografiką - wykresem
interaktywnym stworzonym w
programie Infogr.am.  Jury doceniło
pracę:  "FENOMEN HARRY’EGO
POTTERA" , w której użyto wiele
możliwości programu, ciekawie i
czytelnie zaprezentowano temat.
Całość wydaje się być bardzo
estetyczna i atrakcyjna,
zachęcająca do przeczytania
artykułu..

Link do
infografiki:
https://infogr.am/69e9c69e-
fbd3-4971-ad7b-
5404000348fa

JUNIORMEDIA

infogr.am

JADWIŻYŃSKIE DELFY Z
KLECHDĄ PILSKĄ

WYWALCZYŁY II  MIEJSCE!
A jednak  zaangażowanie w
propagowanie czytelnictwa i
pilskich tradycji zostało docenione!
W 3. edycji Ogólnopolskiej Gry
Czytelniczej „Między nami
czytelnikami” w zadaniu 3. „Cudze
chwalicie, swego nie znacie”
drużyna z klasy 4d zajęła II
miejsce, utrzymując 5. lokatę w
ogólnopolskiej klasyfikacji.
Zadanie polegało na spisaniu
lokalnej opowieści i
rozpropagowaniu jej. Jadwiżyńskie
Delfy stworzyły „Klechdę Pilską” i
zorganizowały happening
czytelniczy „Cudze chwalicie,
swoje poznajcie”, podczas którego
na boisku powstała ogromna
ilustracja wykonana przez uczniów
naszej szkoły kolorową kredą
chodnikową. Wydarzenie to
również uświetnili swoim
przedstawieniem seniorzy z Teatru
Ubu działającego przy RCK – Klub
Seniora. Podczas imprezy można
było także spróbować swoich sił w
kaligrafowaniu i interpretowaniu
głosowym „Klechdy Pilskiej”.
Gratulujemy sukcesu i dziękujemy
za  pokazanie innym, że „czytanie
książek to najpiękniejsza zabawa,
jaką sobie ludzkość wymyśliła”, jak
to pięknie ujęła Wisława
Szymborska.

Nasza redakcja w wyzwaniach
# j u n i o r l a b Poznaj nowe
m e d i a zajmuje 5. miejsce w
rankingu redakcji. Przed nami
jeszcze trzy konkursy, mamy
nadzieję, że nasze starania zostaną
docenione. 
Trzymajcie za nas kciuki!   

red.

Link do infografiki:
https://infogr.am/69e9c69e-fbd3-
4971-ad7b-5404000348fa

. DYPLOM DLA KLASY 4D

Maja

KS

#juniorlab

red.

www.juniormedia.pl .

https://infogr.am/69e9c69e-fbd3-4971-ad7b-5404000348fa
https://infogr.am/69e9c69e-fbd3-4971-ad7b-5404000348fa
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Nagrodzone prace w IV edycji konkursu JESTEM POLAKIEM

PROJEKTY UCZNIOWSKIE
30 maja 2016r. uczniowie klas 5. I 6. prezentowali
przed społecznością szkolną efekty swojej pracy nad
projektami edukacyjnymi „Narodziny państwa – 1050.
rocznica Chrztu Polski. Prace nagrodzone po realizacji
projektów uczniowskich:
moduł literacki
Zofia Lipska 5a
Martyna Krutel 6b
Aleksandra Leniec 6b
Moduł plastyczny
Agata Brandenburger 4d
Paweł Bujacz 4b
Oliwia Cynarska 6a
Moduł filmowy
Maja Ganskie 6a
Zuzanna Pazdej, Iga Rurek 5d,
Laura Dziergas, Marika Herman, Dominika Kobiołka,
Julia Kowalska, Maciej Krojec, Magdalena Olejnik z 5d,
Wszyscy uczniowie przygotowali swoje prace na
bardzo wysokim poziomie.

Martyna i Maja

TRZY LAUREATKI
W IV edycji konkursu JESTEM POLAKIEM o nagrodę
posłanki na Sejm RP Marii Małgorzaty Janyska nasze
koleżanki zdobyły aż trzy zaszczytne laury.
Gratulujemy Mai Ganske, która zajęla I miejsce w
module filmowym, Martynie Krutel za zajęcie II miejsca
w module literackim oraz Oliwii Cynarskiej wyróżnionej
w module plastycznym.

KOMIKSY O JADWIDZE
Wyniki rozstrzygnięcia III edycji Konkursu Literacko
– Plastycznego dla Szkół Jadwiżańskich na
Komiks: „Królowa Jadwiga - jej życie lub legendy o
niej” Konkurs jest emitowany pod patronatem
Prezydenta Miasta Piły.
1 miejsce ex aequo w kategorii klas 4-6 SP dla
Zuzanny Domasik, SP nr 2 OSIEK
Mai Ganske , ZS 2 
2 miejsce w kategorii klas 4-6 SP dla
Jagody Wika , ZS 2
3 miejsce ex aequo w kategorii klas 4-6 SP dla
Zuzanny Riske , ZS 2
Aleksandra Leniec , ZS 2 

PROJEKTY UCZNIOWSKIE

KS

KS

http://zs2pila.pl/images/stories/file/ROK SZK_2015_16/KONKURSY/Komiks o Kr%C3%B3lowej Jadwidze/Zuzanna Domasik _1 miejsce  ex aequo 4-6 SP.pdf
http://zs2pila.pl/images/stories/file/ROK SZK_2015_16/KONKURSY/Komiks o Kr%C3%B3lowej Jadwidze/Maja Ganske_ 1 miejsce ex aequo w kategorii klas 4-6 SP.pdf
http://zs2pila.pl/images/stories/file/ROK SZK_2015_16/KONKURSY/Komiks o Kr%C3%B3lowej Jadwidze/Jagoda Wika _2 miejscew kategorii klas 4-6 SP.pdf
http://zs2pila.pl/images/stories/file/ROK SZK_2015_16/KONKURSY/Komiks o Kr%C3%B3lowej Jadwidze/Zuzanna Riske_3 miejsce ex aequo w kategorii klas 4-6 SP.pdf
http://zs2pila.pl/images/stories/file/ROK SZK_2015_16/KONKURSY/Komiks o Kr%C3%B3lowej Jadwidze/Aleksandra Leniec _ 3 miejsce ex aequo w kategorii klas 4-6 SP.pdf
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Lipiec swoją nazwę zawdzięcza kwitnącym w tym
okresie lipom. Nazwa miesiąca sierpnia pochodzi od
narzędzia używanego przy żniwach do ścinania zboża
– sierpa, gdyż jest to czas zbierania plonów, z drzew i
krzewów zrywane są owoce oraz warzywa, natomiast
z pól zboże. 
Nietypowe wakacyjne święta:
1 lipca -  Dzień Psa, Dzień Jazzu
2 lipca -  Międzynarodowy Dzień UFO
4 lipca - Święto Hot-doga, Światowy Dzień Mleka
15 lipca - Dzień bez Telefonu Komórkowego
16 lipca - Dzień Księgowego (Buchaltera)
19 lipca - Dzień Czerwonego Kapturka
23 lipca - Dzień Włóczykija
24 lipca - Dzień Policjanta
27 lipca - Dzień Rakiety
Sierpień
6 sierpnia - Dzień Musztardy
12 sierpnia - Dzień Pracoholików, Międzynarodowy
Dzień Młodzieży
13 sierpnia - Dzień Leworęcznych
14 sierpnia - Dzień Energetyka
16 sierpnia - Międzynarodowy Dzień Zagrychy
18 sierpnia - Dzień Latarni Morskich  
22 sierpnia - Wolsztyńskie Święto Świni
27 sierpnia - Dzień Tira
28 sierpnia - Dzień Lotnictwa
30 sierpnia - Międzynarodowy Dzień Pamięci Osób
Zaginionych
31 sierpnia - Dzień Blogów

Marta i Wiki

MAGIA DWÓCH KÓŁEK
11 czerwca br.  grupa turystów udała się na rowerowy
rajd turystyczny. Cykliści przy pięknej pogodzie i
dobrych humorach  udali się nad jezioro Piaszczyste.
Po krótkim odpoczynku na plaży udali się w dalszą
trasę  przez Kotuń, Cyk, Dolaszewo, a następnie
ścieżką rowerową wrócili  do Piły. 
21 maja br. grupa uczniów z ZS 2 udała się na
Staszicowski Rajd Turystyczny zorganizowany przez
zarząd PTTK w Pile. Trasa wiodła dookoła lotniska,
więc mieliśmy możliwość obejrzeć szybowce. Na
mecie rajdu w Miasteczku Ruchu Drogowego czekała
na nas pyszna zupa pomidorowa.  Uczestnicy wzięli
udział w grach i konkurencjach sportowych oraz
sprawdzili swoje umiejętności praktyczne podczas
jazdy na rowerze.

Opiekunowie: p. Andrzej Bąk i p. Magda Zbroniec

RAJD ROWEROWY

  Koncert z okazji wakacji
Jak pewnie słyszeliście 24 czerwca odbędzie się
koncert znanych nam dobrze gwiazd...Wystąpią
Natalia Szroeder, Grzegorz Hyży oraz gość specjalny
Blobfish. Całość odbędzie się na pl. Staszica 1 o
godzinie 20:00. Będziecie mieli okazję rozpocząć
wakacje z wielkim przytupem :)

. STOPKA

AB

int. red.
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