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   Pierwszy dzwonek
Julia Krokos

Pamiętamy 
o bohaterach

Wspaniałych przygód w szkole

Złożenie wieńcy

Słoneczne wakacje za nami. 
Czas na powrót do zdobywania

wiedzy i poszukiwania przyjaźni.
Powodzenia! 

1 września 2016 roku minęła 77. rocznica
wybuchu II wojny światowej.  W związku 
z tym tradycyjnie na placu Zwycięstwa
przy pomniku Tysiąclecia Polski i powrotu
Ziem Zachodnich do Macierzy odbyły się
miejskie uroczystości upamiętniające
napaść Niemiec na Polskę 1 września
1939 roku. Po odczytaniu Apelu pamięci
mowę okolicznościową  wygłosił Prezy-
dent Miasta Piły pan Piotr Głowski. Nastę-
pnie pod pomnikiem zostały złożone
wiązanki kwiatów. W uroczystościach
wzięły udział delegacje ze wszystkich
szkół pilskich. Nasi uczniowie byli pod
opieką p. M. Frankowskiego.

Mariusz Frankowski

1 września w pro-
mieniach poran-
nego słońca, które
na szczęście nie
zapomniało o nas,
ustawiliśmy się na
boisku szkolnym.
Dzieciom wiernie
towarzyszyli rodzi-
ce i dziadkowie.
Pani dyrektor
Dorota Pietras
uroczyście ogłosiła 
rozpoczęcie
nowego roku
szkolnego i powita-

ła wszystkich
serdecznie, 
a szczególnie
pierwszaków.
Drobne niespo-
dzianki otrzymały
dzieci, które
przyszły do nas 
z innych szkół oraz
nowi pracownicy
szkoły. Po części
artystycznej dzieci
udały się do klas na
spotkanie ze
swoimi
wychowawcami.

Składanie wieńcy

S.G.

M. F.

M. F.
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Wybraliśmy swoich
kandydatów

 Mamy Rzecznika

Uśmiechnij się

 22 września
odbyły się 
w naszej
szkole
wybory

W czwartek 22 
września
uczniowie
naszej szkoły
zadecydowali,
kto będzie
opiekunem
Samorządu
Uczniowskiego i
Rzecznikiem
Praw Ucznia 
w roku
szkolnym
2016/2017. Wreszcie coś zależy tylko od nas

,.

Wybory na te
zaszczytne, ale
i zarazem
odpowiedzial-
ne funkcje
zostały
przeprowadzo-
ne w trakcie
trzeciej lekcji.
Kandydatkami
na Rzecznika
były panie:
Marta Łożyńska
i Alicja Wiliń-
ska. Natomiast
na opiekuna
Samorządu
Uczniowskiego
kandydowali:
p. Kasia
Zabłocka,  

p. Halina Ko-
walska i p. Ma-
rek Wasilewski.
Po podliczeniu
kart wybor-
czych przez
komisję pod
przewodnic-
twem pani
Żanety Bąk
okazało się, że
najwięcej
głosów na RPU
uzyskała pani
pedagog Marta
Łożyńska, 
a nowym
opiekunem SU
została 
p. Halina
Kowalska.  

..

Przychodzi
Jasiu do
lekarza:
-  Co ci dolega,
chłopcze?
-  Kuleję z
matematyki.

-  Jasiu,
dlaczego
wnosisz na
paluszkach to
wiadro z wodą
do sypialni?
-  Bo tata prosił,
żeby go o piątej
po cichu
obudzić...

Mariusz Frankowski

,.
..
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Szkolne
akwarium

Sprzątanie Świata
           2016

Eksperymentuj
z nami

Po przerwie
wakacyjnej do
sali przyrodni-
czej powróciło
akwarium.
Postaraliśmy
się zadbać o
jego ciekawy
wystrój. Rybki
czują się tam
wspaniale!

Wykorzystujemy odpady

Worki pełne śmieci

Trzeba przetrząsnąć każdy kąt

Sprzątać pomaga piękna pogoda

        Drugie życie odpadów
Czy odpady mogą się jeszcze do
czegoś przydać? Oczywiście!

Kiedyś wypiłem
mój ulubiony
napój w puszce
i chciałem ją
wrzucić do ko-
sza, ale spodo-
bał mi się rysu-
nek na puszce,
dlatego posta-

wiłem ją na
biurku i wrzuci-
łem do niej dłu-
gopisy. Każdy 
z was może
zmniejszyć
ilość śmieci,
kiedy znajdzie

dla nich drugie
przeznaczenie.
Butelka plasti-
kowa po napoju
może stać się
ozdobną osłon-
ką na doniczkę,
skarbonką,

a korki z butelek
po winie tablicą
korkową na
ogłoszenia.
Dziś wiem, że
dałem drugie
życie mojej
puszce.

Nasza szkoła
we współpracy
z Zarządem 
Dróg i  Zieleni w
Pile uczestni-
czyła w akcji
Sprzątania
Świata. To już
23. raz
sprzątaliśmy

Polskę! W tym
roku pod has-
łem Podaj da-
lej… drugie ży-
cie odpadów.
Dziękujemy
wszystkim
uczestnikom.
Szkolne Koło
LOP w SP7 

Na pierwszym
po wakacjach
spotkaniu Klu-
bu Młodych Od
krywców wyko-
naliśmy wiele
nowych przed-
miotów z domo-
wych śmieci.
Zrobiliśmy z
nich segregator

do skarpetek,
mydelniczkę,
świeczniki.
Zapraszam na
zajęcia Klubu
Młodych
Odkrywców.

Marcin
Karpiński, KMO

Opiekunowie

J. Karpińska

J. K.

.

.

.
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Najważniejsze wydarzenie wakacji 2016
Emilia Giers

Błogosławieni miłosierni, 
albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5, 7)

Zamieńcie kanapę na buty -
mówił Papież do młodych.

 Humor

Światowe
Dni Młodzie-
ży tym razem
odbyły się 
w Polsce.
Jest to spot-
kanie mło-
dych katoli-
ków z całego
świata.

Noc czuwania

Pod Mickiewiczem

.

Odpoczynek pod Wawelem

.

ŚDM zostały
zapoczątkowane
przez naszego
rodaka - Jana
Pawła II w 1985
r. Młodzi ludzie
chcą przebywać
razem - modlić

się i bawić. Za
każdym razem
papież propo-
nuje motto do
rozważań. W
tym roku były to
słowa: 

Były to drugie ŚDM w Polsce po
spotkaniu w Częstochowie 
w 1991 r. 
Na Światowe Dni Młodzieży do
Krakowa przybyła młodzież 
z całego świata, również z Chin.
W całym mieście można było
spotkać kolorowy, radosny 
i rozśpiewany tłum. Nikt się nigdzie
nie spieszył, wszyscy witali się
radośnie. Były to niezwykłe dni.
Następne spotkanie w Panamie.

W drodze

Przychodzi
Jasiu do
lekarza:
-  Co ci dolega,
chłopcze?
-  Kuleję z
matematyki.

S. G.

.

.

S. Grelowska

Internet

S. G.
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Pogrzeb bohaterów

Danuta Siedzikówna oraz Feliks
Selmanowicz to żołnierze niezłomni

Szczyt NATO
w Polsce

Źródło:

Po 70 latach od śmierci Danusia -
Inka oraz Zagończyk i wielu innych
żołnierzy wyklętych zostało
zrehabilitowanych, ekshumowa-
nych i pochowanych z państwo-
wymi honorami. Ceremonia
pochówku odbyła się 28 sierpnia
2016 roku. Brał w niej udział
Prezydent Polski Andrzej Duda 
i przedstawiciele rządu.
Uroczystość pogrzebowa odbyła
się w Bazylice Mariackiej 
w Gdańsku. Możemy się od nich
uczyć wierności ideałom.

Julia Krokos Żródło:

W dniach 8 i 9 lipca odbył się
szczyt NATO w Warszawie. Wzięło
w nim udział 61 delegacji, w tym 18
prezydentów i 21 premierów.
Obecni byli, m.in. prezydent USA
Barack Obama i sekretarz
generalny NATO Jens Stoltenberg.
Jako główny cel NATO stawia
sobie strzeżenie pokoju i bezpie-
czeństwa swoich członków. NATO
liczy 28 członków, Polska
dołączyła do tej organizacji w 1999
roku razem z Czechami i Węgrami.

Julia Michalska

Internet

Internet
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Zadbaj o swojego pupila

Gość w sali przyrodniczej

Jesień zbli-
ża się duży-
mi krokami, 
a z nią wcze-
sne wieczory
i ciemne
poranki.

Żródło:

Ile razy zdarzyło
Ci się zgubić
swojego uko-
chanego pupila
podczas spa-
ceru? Jak łatwo
po zmroku stra-
cić go z pola
widzenia. Naj-
nowszy wyna-
lazek techno-
logii – obroża
LED pozwoli Ci
widzieć Twoje-
go czworonoga
z daleka po za-
padnięciu zmro-
ku. Rozświetlo-
na obroża dla
psa to komfort
spacerowania z
nim w każdych
warunkach po-
godowych. Za-
pewnij swojemu
pupilowi bezpie-
czeństwo!

Obroża została
zaprojektowana
tak, aby rzucać
się w oczy in-
nym uczestni-
kom ruchu
z kilkunastu
metrów.
Jasne diody
LED sprawiają,
że twój pies jest
widoczny,
jednocześnie nie
jest to światło,
które 
w jakikolwiek
sposób mu
przeszkadza.
Na jednym
naładowaniu
obroża działa od
czterech do
sześciu godzin.
Podświetlana
obroża nie
drażni psa, a dla
właściciela

jest widoczna
pod każdym
kątem. Świetnie
nadaje się na
tereny wiejskie,
kempingi,
wycieczki
turystyczne,
jogging, spacery
po parkach i
wszelkiego
rodzaju
czynności na
świeżym
powietrzu w
nocy.

Franciszek
Nowak

Kolega Marcin Karpiński
podczas wędkowania
złowił raka. Okazało się,
że jest to amerykański rak
pręgowany, którego 
w Polsce można znaleźć 
w zbiornikach.

Rak ten różni się od pozostałych
gatunków charakterystycznymi
czerwonymi pręgami na ogonie, od
których pochodzi jego nazwa. Jest
mniejszy od innych raków, zwykle
osiąga wielkość 8 - 13 cm.
Podstawowym jego pokarmem są 
rośliny (glony, okrzemki) oraz 
zwierzęta (małże, obumarłe
organizmy wodne).  Gatunek ten
nie jest pod ochroną.

Bartek Tubilewicz, IV b
Rak w naszym akwarium

Internet

B. Tubilewicz

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ogon_(anatomia)
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Witajcie po wakacjach! Mam nadzie
ję, że jesteście wypoczęci i pamię-
miętacie Felusia. Chciałabym, żeby
moje opowieści o nim wniosły tro-
chę radości w szare życie ucznia.
Dla tych, co nie wiedzą, Felek to mój
piesek rasy chihuahua. Urodził się
na początku lipca 2015 r. Teraz
rozpoczynam drugi rok opowieści 
o jego życiu. A więc od początku.
Wakacje to okres wypoczynku. 

Ale nie dla Felka. Ponieważ
skończył pierwszy rok życia,
postanowiłam go zacząć uczyć
podstawowych komend i sztuczek.
Na początku przeczytałam książkę
o tresurze psów. Zaczęłam go
uczyć komendy - siad. Po paru
dniach były pierwsze efekty. A po
tygodniu uznałam, że opanował ją
wręcz perfekcyjnie. Następnie
przyszła kolej na komendę - leżeć.
I tu znów tydzień i czynność
opanowana! Doszłam do wniosku,
że dwie sztuczki na razie wystar-
czą, ponieważ nie chcę, by się
zniechęcił. Nauka psa ma być
przyjemnością, która kojarzy się
bardziej z zabawą niż z posłu-
szeństwem. Jestem dumna z
mojego pieska, że tak szybko się
uczy. Następnym razem o jego
urodzinach.

Mój pupil

                              Pamiętnik Felusia
Martyna Majda

M. Majda
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Lekcja w terenie
Stanisław Puciata

Złoto na Igrzys-
kach Olimpijskich
- Anita Włodar-
czyk - rzut
młotem,
Fularczyk-Madaj -
wioślarstwo
kobiet.

   Eliminacje MŚ 
   w piłce nożnej

Kiełbaski smakowały

Nie zawsze trzeba być w szkole, żeby się czegoś
nauczyć.
Uczniowie klasy 5 c wraz z wychowawczynią - Mają Strzelec pojechali do
Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Zdrojowa Góra. Zostali mile
przywitani przez pracownicę ośrodka – panią Annę Kałkę, która popro-
wadziła wykład o ekologii, funkcji i budowie lasu oraz o tym, jak się
w nim zachować.

Było ciekawie i wiele się
dowiedzieliśmy. Poznaliśmy
dekalog ekoobywatela. 
Ci, którzy słuchali uważnie podczas
zajęć, prawidłowo odpowiedzieli na
pytania i mogli zdobyć atrakcyjną
nagrodę.
Spotkanie zakończyło się
oczekiwanym przez wszystkich
ogniskiem i pysznymi pieczonymi
kiełbaskami.

Dziękujemy naszej
Wychowawczyni za wspaniale
spędzony dzień.

Kazachom  swoją obecność na
boisku bezbłędnie wykorzys-
tując rzut karny i wynik zmienił się
na 0-2. Kiedy wielu myślało, że
mecz już wygrany, Siergiej
Chinżniczenko dwa razy pokonał
Łukasza Fabiańskiego. Ostate-
cznie mecz zakończył się wyni-
kiem 2-2. Następne spotkanie
Polacy rozegrają z Duńczykami 
8 października, z którego dokła-
dną relację zdam w następnym
numerze, gdyż będę go oglądał
osobiście.

Jakub Tubilewicz

 4 września  rozpoczęły się
eliminacje do mistrzostw świata.
Polska za pierwszego rywala miała
drużynę z Kazachstanu. Wielu
ekspertów żartowało, że
największym rywalem reprezentacji
Polski będzie sztuczna murawa.
Pierwszy gol został zdobyty przez
Bartosza Kapustkę w 9 minucie.
Robert Lewandowski przypomniał

Żródło:

M. Strzelec

Internet
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Tajemnice lasu
Oliwia Bereda

Nasza twórczość

Jesień
Sz. Pawlaczyk

  Skład redakcji

Obawy Lusi

Cześć, jestem Lusia. Mam 7 lat i chodzę do
pierwszej klasy. Opowiem wam o moich
obawach, które przeżywałam przed pójściem
do szkoły. Musiałam pożegnać Mary, moją
najlepszą przyjaciółką. Nigdy nie przypuszczałam,
że kiedykolwiek się rozstaniemy. To ona pomogła
mi się przyzwyczaić w przedszkolu. Wszystko
robiłyśmy razem. Nawet po zajęciach w
przedszkolu, bawiłyśmy się do wieczora. 
Niestety, ten czas tak szybko minął, a Mary 
się przeprowadziła. Zostałam sama. W wakacje
zaczęło się szukanie zeszytów, kredek, pisaków itp.
Gdy wszystko już było kupione, czekałam na
początek roku. Wakacje płynęły dzień po dniu,
tydzień po tygodniu, aż nadszedł ten dzień
pierwszy września! Musiałam wcześnie wstać,

aby zdążyć na rozpoczęcie roku szkolnego.
Bałam się potwornie, ciągle dręczyły mnie
myśli: co się stanie, jeśli mnie nikt nie 
polubi albo będą mi dokuczać, bo śpię 
z Lulu - moim misiem?
Moja mamusia ciągle powtarzała, że jeśli 
nawet nikt mnie nie polubi, to i tak dla niej
będę kochaną córeńką. 
Kiedy było już po rozpoczęciu, wszyscy 
rozeszli się do klas. Ja zostałam przydzielona
do I a. Nasza pani jest bardzo miła, ma 
delikatny głos i nawet jest śmieszna.
W klasie miałam wrażenie, że wszyscy 
na mnie patrzyli. Gdy wychodziłam z klasy,
zaczepiła mnie Alina. Przedstawiła mi się 
i zapytała, czy będziemy przyjaciółkami.
Ucieszyłam się bardzo. 
I od tego czasu na widok szkoły 
mam uśmiech na twarzy.

Karina Zawada

W parkach liście pożółkły,
z drzew kasztany spadają,
skończyły się wakacje,
dzieci do szkoły wracają.
W sadach dużo pracy.
Na grządkach astry, cynie,
na drzewach rumiane jabłka,
w ogródku żółte dynie.
Ptaki odlatują od nas,
przychodzą krótkie dni.
Bociany zostawiają puste gniazda,
a my już tęsknimy za nimi.
Żegna się lato z nami,
zostawiając ogrom wspomnień,
nadchodzi wrzesień,
a z nim złota piękna jesień.

Czy wiecie, co się chowa w lesie?
To jest wielka tajemnica.
Gdy się dobrze przyjrzysz,
dostrzeżesz jak zając kica.
Mysz przemyka wśród wrzosów
czerwieni,przygotowując się do
jesieni.
Pod firanką z pajęczyn jeże snu
szukają, za złotymi liśćmi
sarny się chowają.
Niedźwiedź ziewa już zmęczony,
zasnął w szumie drzew korony.
W rytm pohukiwania sowy
jaszczurki tańczą z wiatrem,
słuchając ptasiej mowy,
Odkrywają tajemnice lasu.

              Red. naczelna: 
         Stanisława Grelowska
Redaktorzy:
Jakub i Bartek Tubilewicz
Marcin Karpiński
Julia Michalska
Julia Krokos
Emilia Giers
Oliwia Bereda
Karina Zawada
Szymon Pawlaczyk
Franciszek Nowak

Red.pracujący pod opieką 
p. Mai Strzelec: Martyna Majda,
Stasiu Puciata, Weronika Saternus
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Jesień to doskonały czas na integrację rodziny w…
kuchni. Wszyscy domownicy mogą przygotować
wspaniałe posiłki z jesiennych warzyw, choć dostęp do
poniższych składników mamy przez cały rok. Niech
ciepło z domowego piekarnika rozgrzeje nasze
serca… 
Oby tylko oryginalny zapach nie spowodował
pojawienia się w domu zbyt dużej liczby sąsiadów, bo
pasztet jest po prostu pyszny! Cóż, w razie czego
oczywiście podzielcie się z wszystkimi, którzy
zapukają do drzwi!

PASZTET Z CUKINII

1 duża cukinia
2 szklanki bułki tartej
20 dkg sera żółtego
0,5 szklanki oleju
1 cebula
2 ząbki czosnku
3 jajka
20 dkg pieczarek
garść pietruszki
1łyżka vegety

Sposób przygotowania

Cukinię ścieramy na tarce z dużymi oczkami.
Odmierzamy trzy szklanki. Odciskamy sok
i wrzucamy do miski. Dodajemy bułkę tartą,
olej i posiekany czosnek. Pieczarki kroimy na 
talarki, cebulę w kostkę i podsmażamy na patelni.
Doprawiamy solą i pieprzem. Żółtka wbijamy do miski,
a białka ubijamy na pianę. Ser ścieramy 
na tarce z dużymi oczkami. Dodajemy do miski
wystudzone pieczarki, ser i wszystko razem
mieszamy. Na koniec dodajemy ubitą pianę 
i garść pietruszki. Delikatnie mieszamy 
i wkładamy do  foremek aluminiowych, wcześniej
wysmarowanych margaryną i obsypanych bułką tartą.
Masa wystarcza na dwie  foremki. 
Wstawiamy do piekarnika z termoobiegiem 
na około godzinę  w temperaturze 180 stopni.
Zamiast cukinii może być kabaczek.

Życzę smacznego!

Wiktoria Saternus

To jest pyszne! W. Saternus
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