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W drugiej połowie września szkolne tablice
informacyjne zostały zapełnione plakatami
wyborczymi kandydatów do Rady
Samorządu Uczniowskiego. 28.09.2016 r.,
pod czujnym okiem pani Marleny Przybył,
odbyły się demokratyczne wybory.  Każdy
z uczniów klas IV-VI mógł oddać głos na
jednego z dziewięciorga kandydatów,
którymi byli: Natalia Bohatkiewicz, Agata
Brandenburger, Laura Dziegas, Antonina
Gasior, Wiktoria Gembara, Julia Kowalska,
Klaudia Krawiec, Marta Mierzwa i Filip
Radeberg-Skorzysko.
Po przeliczeniu wszystkich głosów 
w składzie Prezydium SU znaleźli się: 
Przewodnicząca:
- Natalia Bohatkiewicz
Zastępca - Laura Dziergas
Zastępca - Julia Kowalska
Członkowie: Agata Brandenburger,
Wiktoria Gembara.
Zwycięzcom serdecznie gratuluję i życzę
owocnej pracy w roku szkolnym
2016/2017.

Opiekun SU; pani Marlena Przybył

.

MP
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Każdy człowiek potrzebuje dobrego, efektywnego
odpoczynku po  całorocznej  pracy, by nabrać sił 
i motywacji do działań w kolejnym roku. Najczęściej
zasłużony relaks przypada latem. Tegoroczny udział
redakcji „Niecodziennika Szkolnego” z Zespołu Szkół
nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pile w Letniej Szkole Junior
Media był dla członków zespołu miłym 
i nieoczekiwanym zaskoczeniem. Ucieszyliśmy się
bardzo z tak wspaniałej propozycji spędzenia wakacji.  
Precyzyjnie i optymalnie zaplanowany program Letniej
Szkoły oraz wspaniała organizacja wyjazdu do
Uniejowa pozwoliły  na odpoczynek w kompleksie
basenowo–termalnym, zwiedzenie okolicy i
wzbogacenie dziennikarskich umiejętności pod pilnym
okiem dziennikarzy z „Dziennika Łódzkiego”.
Udział w Letniej Szkole to dla młodych dziennikarzy
niezwykle ważne doświadczenie, ponieważ zapoznali
się z warsztatem pracy profesjonalistów.
Miłą niespodzianką dla wszystkich uczestników były
zajęcia prowadzone przez autorkę podręcznika
„Appetyt na applikację”, panią Sylwię Żółkiewską 
i wykładowców Fundacji Orange.
Letnia szkoła była okazją do nawiązania znajomości
pomiędzy młodymi dziennikarzami z różnych redakcji
podczas imprez integrujących –  gry w kręgle oraz
dyskoteki w Klubie Boowling  i ogniska w Zagrodzie
Młynarskiej. 

Warsztaty dziennikarskie

Najmłodszym uczestnikom wypoczynku szczególnie
spodobała się wizyta w ZOO Safari w Borysewie 
i możliwość obserwowania afrykańskich zwierząt.
Ważnym elementem wyjazdu było poznanie historii
Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie 
i średniowiecznych obyczajów. Junior dziennikarze
miło spędzili czas podczas lekcji pieczenia chleba 
i zwiedzania Zagrody Młynarskiej.
Na tegorocznym wyjeździe wiele się wydarzyło i każdy
uczestnik zabrał stamtąd bagaż własnych wspomnień
oraz nowych doświadczeń, które wykorzysta 
w przyszłości.
W imieniu uczestniczek Letniej Szkoły Junior Media z
redakcji „Niecodziennika Szkolnego” chciałabym
złożyć najserdeczniejsze podziękowania
organizatorom za dobrze zorganizowane szkolenia 
i wypoczynek, serdeczną pomoc i wesoło spędzony
czas wolny.
Zapraszam do obejrzenia filmiku z pobytu w Uniejowie

autorstwa Mai Ganske
 https://www.youtube.com/watch?v=uikD4WR2OmI

Opiekun redakcji ”Niecodziennika Szkolnego” –
Karolina StrógarekZagroda Młynarska

Wakacje z Junior Media

#juniorlab

KS

KS

KS

.

https://www.youtube.com/watch?v=uikD4WR2OmI
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juniormedia
Ogłoszenie

www.juniormedia.pl

Już wystartowała 7.  edycja projektu
Junior Media!

Twórcy projektu edukacyjnej JuniorMedia po raz
kolejny zaproponowali wszystkim redakcjom gazetek
szkolnych udział w programie #juniorlab.  Co miesiąc
będziecie mogli uczestniczyć w interaktywnych
lekcjach poświęconym zagadnieniom związanym z
tradycyjnym dziennikarstwem oraz nowymi mediami.
Każde spotkanie z profesjonalistami zakończone
będzie nowym wyzwaniem edukacyjnym dla całej
redakcji i indywidualnym. Junior dziennikarze
otrzymają narzędzia i cenne wskazówki ułatwiające
wykonanie zadania. Wszystkie prace są nagradzane i
punktowane. Ponadto redakcje walczą o wyjazd na
Letnią Szkołę Dziennikarstwa.
Pierwszy konkurs fotograficzny „Wakacje Junior
Dziennikarza” już za nami! Swoje zdjęcia wysłało 20
osób. I miejsce w kategorii selfie zajęła Dominika
Kobiołka z klasy 6d i zgarnęła APARAT FUJIFILM
INSTAX MINI 8 z kliszą!
Dąłączcie do #juniorlab i redakcji "Niecodziennika
Szkolnego"!

#juniorlab KS

#juniorlab
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WARTO
PRZECZYTAĆ

Zachęcamy do tworzenia
recenzji!

info: 
niecodziennikszkolny@gmail.com

.

 „26- piętrowy domek na drzewie” 
  W te wakacje pogoda nas nie rozpieszczała, w
związku z tym umiliłam swój czas, czytając książki.
Sięgnęłam po lekturę ,,26 piętrowy domek na drzewie’’.
Poleciła mi ją koleżanka, gdyż jest bardzo dobra na
wakacyjne czytanie. Książka posiada mnóstwo
zabawnych rysunków. Jest to literatura przygodowa.
Opowiada ona o perypetiach dwóch chłopców –
Andy’ego i Terry’ego, a także ich przyjaciółki Jill oraz
złego kapitana piratów.
  Autorem książki jest Andy Griffiths, a ilustracje zrobił
Terry Denton. Co ciekawe, w lekturze zarówno autor
jak i ilustrator są głównymi bohaterami. W opowieści
Andy jest pisarzem, a Terry ilustratorem.
  Akcja rozgrywa się w 26-piętrowym domku na
drzewie (był 13- piętrowy, ale się rozbudowali).
Książka jest podzielona na rozdziały, w każdym z nich
opisana jest osobna przygoda. Dla mnie
najciekawszym rozdziałem okazał się ten, w którym
rekiny zjadły bokserki Terry’ego.
  Tytułowy domek nie jest typowym domem. Znajdują
się w nim dziwne urządzenia i przedmioty np. komora
antygrawitacyjna, tor wyścigowy, studio nagraniowe,
mechaniczny byk, labirynt śmierci, lodziarnia z
siedemdziesięcioma ośmioma smakami i wiele innych
niesamowitych rzeczy.
  Moim zdaniem mocną stroną książki jest poczucie
humoru autora i trafione ilustracje. Lektura może
zaciekawić nawet tych, którzy nie lubią czytać.
  Książka zrobiła na mnie duże wrażenie. Polecam.

Rozmowy z użyciem głowy czyli
,,Ekonomia dla dzieci’’
 Z zainteresowaniem sięgnęłam po książkę ,,Ekonomia
dla dzieci’’ autorstwa Anny Garbolińskiej. Książka jest
skierowana do dzieci w wieku 9-14 lat. Jest to lektura
edukacyjna. Uczy dzieci  we właściwy sposób
dysponować pieniędzmi. W interesujący sposób
opisuje podstawowe znaczenia pojęć z zakresu
marketingu, gospodarki oraz ekonomii.
  Główną bohaterką książki jest dziewczynka o imieniu 
Lila, uczęszczająca do szkoły podstawowej. Jest
osobą rezolutną i ciekawską, interesuje ją wszystko
związane z ekonomią. Akcja rozgrywa się w
jednorodzinnym domku z pięknym ogrodem,
położonym na obrzeżach wielkiego miasta.
  Książka jest podzielona na rozdziały. W każdym z
nich jest opisane i wyjaśnione jedno pojęcie z zakresu
ekonomii, marketingu lub gospodarki. Najciekawszym
rozdziałem dla mnie okazał się rozdział, w którym
wyjaśnione było jak powstały pieniądze.
  Zaletą lektury jest to, że w prosty i interesujący
sposób uczy dzieci oraz młodzież zasad ekonomii.
  Uważam, że to książka, z której można się wiele
nauczyć. Polecam ją wszystkim dzieciom i młodzieży.
Jak się okazuje, podstawy ekonomii
i marketingu przydają się nie tylko naszym rodzicom,
ale i nam w codziennym życiu. 

 Natalia Bohatkiewicz, kl.5d

. .

.

int. int. juniormedia

.
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Obrączkowe zaćmienie słońca przywitało wrzesień 
1 września tuż po godzinie 11 czasu polskiego na
niebie w centralnej części Afryki, na Madagaskarze i
na zachodnich krańcach Australii można było
zaobserwować obrączkowe zaćmienie słońca.
Obrączkowe zaćmienie słońca ma miejsce, gdy
księżyc przechodzący przed tarczą słońca jest od niej
mniejszy. Podczas maksymalnej fazy zaćmienia
pozostaje widoczny pierścień, który kształtem
przypomina właśnie obrączkę. Zjawisko to występuje,
gdyż księżyc znajduje się najdalej od Ziemi. Zaćmienia
nie można było zaobserwować w Polsce.
Aby obserwować takie zjawiska, należy używać
specjalnych okularów lub teleskopów, by zapobiec
uszkodzeniom wzroku.
Zaćmienie Słońca w Polsce można było obserwować
20 marca 2015. Mieliśmy wtedy do czynienia 
z zaćmieniem częściowymi. To oznacza, że Słońce
jest przysłaniane przez Księżyc w mniejszej lub
większej części, ale nie całkowicie. Dzieje się tak
dlatego, że główny cień rzucany przez Księżyc na
Ziemię ma zazwyczaj mniej niż 500 kilometrów
szerokości. Prawdopodobieństwo, że przejdzie przez
nieduży (w skali świata) obszar Polski, jest więc
niewielkie. Następne całkowite zaćmienie słońca
będzie można obserwować z terenów Polski 12
sierpnia 2026 roku, czyli za dziesięć lat, gdy będziemy
już dorosłymi ludźmi. Wcześniej  10 czerwca 2021
roku, zdarzy się bardzo niewielkie zaćmienie, bo
Księżyc jedynie "nadgryzie" słoneczną tarczę.

Roksana Wawrzonkowska, kl.5d

Kepler 10c

.

  Kepler-10c
  Kiedy byłem małym chłopcem, lubiłem obserwować
gwiazdy i z zaciekawieniem czytałem książki o
Wszechświecie. Więc kiedy ostatnio natknąłem się na
notatkę z nowego odkrycia astronomów, z
zainteresowaniem oddałem się lekturze. 
 Planeta nazywa się Kepler-10c, a wybitni uczeni
uważali, że nie może powstać tego typu planeta,
ponieważ taki olbrzym przyciągałby do siebie wielkiej
ilości wodór, stając się gigantem podobnym do
Jowisza. Odkryta planeta jest ciałem stałym i o wiele
większym niż pozostałe "super-Ziemie", dlatego
wymyślono określenie: "Mega-Ziemia". To ogromna
planeta wśród skalistych ciał niebieskich. Kepler-10c
krąży co 45 dni wokół gwiazdy przypominającej
słońce. Planeta jest oddalona od Ziemii o 560 lat
świetlnych. Kiedy pierwszy raz udało się ją
zaobserwować przez teleskop Keplera (stąd jej
nazwa), ustalono, że średnica giganta z kosmosu
wynosi 29 000 km. Kiedy uczeni prowadzili dalsze
badania Keplera-10c, okazało się, że jest on 17 razy
większy od Ziemii. Według naukowców planeta ma
około 11 miliardów lat.
   Mam nadzieję, że wybitni astronomowie nie ustaną
na obserwacji kosmosu i już niebawem będę mógł się
dowiedzieć o kolejnym odkryciu całkiem nowej planety.
Kto wie, a może to Polacy, idąc śladem Mikołaja
Kopernika zapiszą się w historii kosmosu i świata.        
 Cyprian Ratajewski, kl. 5dint.

.
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NASZE KOMIKSOWO
"OD NAUKI AŻ PO PRZYJAŹŃ" BY OLIWIA CHMIEL

.
.



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Numer 7 10/2016 | Strona 7 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Niecodziennik Szkolny

.
Oliwia Chmiel
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Co robią transformersy
po imprezie?

Składają się na taksówkę.

Po czym poznać
twardziela?

Po tym, że nie soli jajka.

Jakie są ulubione chipsy
hydraulika?
Cranchips.

:)

- Jest ojciec?
- Jest - odpowiada szeptem
dziecko.
- To poproś go.
- Nie mogę - szepcze dziecko.
- Dlaczego?
- Bo jest zajęty - szepcze dalej.
- A mama jest?
- Jest.
- To poproś mamę.
- Nie mogę. Też jest zajęta.
- A czy oprócz mamy i taty jest
jeszcze ktoś w domu?
- Tak, policja - potwierdza nadal
szeptem maluch.
- No to poproś Pana policjanta.
- Nie mogę, jest zajęty.
- Czy jeszcze ktoś jest w domu?
- Straż pożarna, ale Pan strażak
też jest zajęty.
- Powiedz mi dziecko, co oni
wszyscy robią u was w domu?
- Szukają.
- Kogo?      
- Mnie...

.

.

GB

Znasz śmieszny
dowcip, 

zgłoś się do nas!

Oliwia Chmiel

Gracjan

google

:)

:)

.
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„Dzień Czwartaka”
  23 września 2016 r., pierwszego dnia złotej jesieni,
 zgodnie z tradycją Zespołu Szkół nr 2  odbył się
„Dzień Czwartaka” zorganizowany przez Samorząd
Uczniowski i opiekuna panią Marlenę Przybył.
Uczniowie klas 4. najpierw udali się w kierunku pilskich
jezior Płotki i Jelonki, aby pod czujnym okiem pana
leśniczego Waldemara Forbotki i pani Mileny Wróbel z
Nadleśnictwa Kaczory uporządkować teren lasu i  plaż
w  ramach akcji „Sprzątanie świata”. Po
wyczerpującej, ale bardzo pożytecznej i potrzebnej
pracy na rzecz ochrony środowiska, udali się do
Ośrodka Wypoczynkowego Geovita na zasłużony
poczęstunek przy ognisku.
  Następnie udowodnili, że w pełni zasługują na to, aby
zaliczyć ich do braci uczniowskiej II poziomu
edukacyjnego.  I należy przyznać – poszło im
znakomicie! Wykazali się wiedzą, pomysłowością,
zaradnością, poczuciem humoru podczas prezentacji
rymowanek lub piosenek o swoich klasach. We
wspólnej zabawie towarzyszyli im zaproszeni goście:
pan dyrektor Waldemar Chort, wychowawcy klas 4.
oraz rodzice.
  W drugiej części imprezy odbyło się  ślubowanie.
Zobowiązali się m.in. „Być zawsze pilnymi oraz
kulturalnymi uczniami oraz życzliwymi 
i uśmiechniętymi kolegami”.
Wszystkie obietnice przekonały pana dyrektora
Waldemara Chorta, który w imieniu dyrektora szkoły
p. Grzegorza Wądołowskiego  wręczył gospodarzom
klas okolicznościowe dyplomy oraz upominki
ufundowane przez Nadleśnictwo Kaczory i  Radę
Rodziców.
  Tego dnia radości było wiele, emocji nie brakowało, 
wszyscy będą  wspominać te fantastycznie spędzone
chwile.

Ślubowanie

:)

:)

:)

:)

red.

KS

KS

KS

KS

KS
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CZTERY ŁAPY 
W TWOICH RĘKACH

Pies, który stał się w zeszłym roku częścią naszej
rodziny, pochodzi ze schroniska. Dokładna
przeszłość  Bary’ego nie jest znana. Nie wiadomo,
gdzie mieszkał i jakie ma doświadczenia z ludźmi. To
jednak bez znaczenia. Od pierwszego spotkania Bary
zachowywał się tak, że nie mogliśmy spodziewać się
lepiej wychowanego domownika. Nie był lękliwy, nie
narzucał się ze swoją obecnością, nie próbował się
wyrwać dzieciom  - chodzący ideał. Najtrudniejsza w
adopcji psa okazała się decyzja, na którego się
zdecydować? Ja dotychczas nie mogę zapomnieć
oczu Azora, który tak bardzo tęskni do człowieka. Ale
oprócz dobrego serca trzeba też mieć rozum i nie
można brać na siebie więcej niż można znieść. Teraz
mamy jednego psa, o którego jesteśmy w stanie
dobrze zadbać, którego kochamy. Nie możemy
wziąć wszystkich potrzebujących zwierząt do
swojego mieszkania. Nierozsądne adopcje nie
przyniosą nic dobrego, bo dobrymi chęciami ...
Pamiętajmy o tym, że te zwierzęta tam cierpią, więc
gdy są zbiórki poświęcone dla zwierząt ze schronisk,
weźmy w nich udział.

 PAMIĘTAJMY O TYCH POTRZEBUJĄCYCH
ZWIERZAKACH!

Agata Krauz, kl.4a

Bary

UWAGA!
W miesiącu październiku Samorząd Uczniowski
Szkoły Podstawowej w ZS nr 2 w Pile organizuje

zbiórkę karmy dla kociąt ze schronisk. 

Szczególną troską chcemy otoczyć podopiecznych

  "Szpitalika dla Kociąt",
 który znajduje się na naszym osiedlu.

Pamiętajcie zatem o kocich
przysmakach!

Dary możecie przekazać pani Marlenie Przybył lub
uczennicy Wiktorii Gembarze z klasy 6a.

LICZYMY NA WASZE
WSPARCIE!

:)

:)Bary

AK

int.

int.AK
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Rodzinne selfie

.

Kocham Paryż

Wakacyjna radość

Pejzaż nadmorski

Wakacje Junior Dziennikarza

KATEGORIA "SELFIE" 
I miejsce - Dominika Kobiołka 
Nagroda: APARAT FUJIFILM
INSTAX MINI 8 z kliszą 

GRATULUJEMY!!!

FOTOGRAFIE
WYRÓŻNIONE

W ETAPIE
SZKOLNYM

Dominika Kobiołka

Maja

Zuzanna Riske

Wiktoria Gembara

Joanna Pazdaj

JuniorMedia
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AFERA  
FRYZJERA

OLIWA 
W TWOJEJ SZAFIE

Najmodniejsze i najwygodniejsze fryzury do szkoły?
Lubicie upięcia? Będziecie mogły zaszaleć!
Tradycjonalistkom polecam kłos lub dobierany.
Chcesz się wyróżnić, upnij kokardę. Będziesz
wyjątkowa w koku lub dobierańcu  dookoła głowy. 
Tylko pamiętaj, nie spóżnij się na lekcje!

Antonina Gąsior, 5d

Fryzury

Jak to zwykle bywa najnowsze trendy na sezon
jesień zima 2016 to istny misz-masz kolorów,
fasonów i printów. Dzisiaj przedstawię najmodniejsze
barwy. Może nie uwierzycie, ale  metaliczny  błysk
wraca! Ubrania i akcesoria w srebrnym kolorze to
jeden z top trendów  na ten sezon. Jeśli nie lubicie
wyglądać jak kosmitki, możecie znaleźć coś dla
siebie. Króluje także butelkowa zieleń, do tego
dochodzi kolor bordowy, a także - jak każdej jesieni -
wszystkie odcienie brązów. Zestawy strojów w tych
barwach można łączyć z bielą i pudrowym różem.

Oliwia Kotowska, 4a

.

Antonina Gąsior

Oliwia
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Rajd rowerowy

Międzynarodowy Dzień Kropki

Akcja "Sprzątanie świata"

Dzień Chłopca

26. Miedzynarodowy Półmaraton Philipsa
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