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Narodowo i patriotycznie

Julia Krokos

Mamy nową
pracownię

Poezja naszego
patronaZespół

Laureaci

.

11 listopada obchodziliśmy 98. rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Narodowe Święto Niepodległości to
najważniejsze święto państwowe w ciągu
roku. Jest obchodzone dla upamiętnienia
11 listopada 1918 roku, kiedy to Polska
odrodziła się po 123 latach niewoli. Z tej
okazji w naszej szkole 10 listopada odbył
się apel i jednocześnie konkurs piosenek 
i wierszy patriotycznych. Na koniec pan
Mariusz Frankowski przygotował
prezentację o najważniejszych
wydarzeniach w dziejach Polski. Uważni
słuchacze mogli zdobyć oceny bardzo
dobre z historii.

Z trudną poezją
naszego patrona
zmierzyli się chętni
uczniowie z kl. VI a
i VI c. 
I m. zajął Jakub
Tubilewicz, VI a
II - Hanna Kosicka,
VI c, III - Julia
Michalska, VI a.
Wyróżnienie
otrzymały: Anna
Traczyk, VI a,
Martyna Majda i
Aneta Wawrzyniak,
VI c. 

Z udziałem Prezydenta Miasta
Piły, dyrektora WORD w Pile, jego
zastępcy oraz specjalistów tegoż ośrodka
odbyło się otwarcie nowej sali wychowania
komunikacyjnego w naszej szkole. Dzieci
w postaci scenek przed-
stawiły zasady bezpieczeństwa ruchu
drogowego i zachowania na drodze.

M. Frankowski

S. G.

.
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Jabłkowe Love
Małgorzata Nowojska

Jedzmy jabłka

Wszystkim rozdawaliśmy jabłka

.

Żywa wystawa

O jabłkach po angielsku

Jabłko w każdej postaci

Już po raz trzeci w naszej szkole
zorganizowano Jabłkowe LOVE.
Do akcji włączyli się aktywnie
wolontariusze, samorząd ucznio-
wski, koło edukacji prozdrowotnej,
nauczyciele, biblioteka szkolna,
dzieci ze świetlicy, rodzice oraz
uczniowie z klas IV - VI.

W tym dniu cała szkoła ozdobiona
została różnymi przepisami na
jabłkowe potrawy, ciekawostkami,
przysłowiami i krzyżówkami. Wiele
ciekawych,kolorowych rysunków 
i wierszyków przygotowali nasi
najmłodsi uczniowie.Ciekawostką
okazały się przysłowia, hasła na 

temat wartości odżywczych jabłek.
Organizatorzy akcji chcieli
przekonać wszystkich, że jabłka to
samo zdrowie. Uczniowie star-
szych klas zorganizowali i przepro-
wadzili wśród całej społeczności
szkolnej Jabłkową Pocztę, dzięki
której każdy mógł pozdrowić
koleżankę, kolegę, każdego
dobrego człowieka.

Każdy w tym dniu został
poczęstowany jabłkiem, a to
wszystko dzięki rodzicom naszych
uczniów, miłym nauczycielom 
i uczynnym uczniom. To oni
sponsorowali pyszne bomby
witaminowe prosto ze swoich
sadów. Cała szkoła włączyła się 
w tę akcję i wszyscy się świetnie
bawili!

M. Nowojska

M. N.

M. N.

M. N.

M.N.
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Światełko pamięci

Wolontariusze to
bardzo aktywna
grupa młodych
ludzi, którzy lubią
działać.

.

.

.

.

.

Pamięć o
tych, którzy
odeszli.
„Światełko
pamięci” to
jedna z akcji
wolontaria-
tu, która
działa w
naszej
szkole.

3 listopada
uczniowie klasy
VI a wybrali się
na pobliski
cmentarz
znajdujący się
przy ul.
Mickiewicza,
który zamknięto
w 1960 r.
Wcześniej
przez ponad
miesiąc
członkowie
wolontariatu
zorganizowali
szkolną akcję
„Zbiórki zniczy”,
które zapalili
tego dnia na
opuszczonych
mogiłach.
Wolontariusze
robią to już drugi
rok
 z rzędu.

Jak przyznaje pani Żaneta Bąk,
która prowadzi akcję, rąk do pracy
nie brakuje.
- Mam wrażenie, że dzięki temu 
w młodych budzi się taki
patriotyczny odruch i świadomość,
że nie jest się samemu na świecie
oraz że warto pomagać innym.
Dziękujemy pomagającym.

Ż. B.

.

..

.

.
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Poetki z VI c

Twarożkowe dziewczyny

Uczennice
klasy VI c
wzięły udział
w imprezie
poetyckiej
Niektórzy
tęsknią do
poezji w ra-
mach XXXIX
Międzynaro-
dowego
Poetyckiego
Listopada 
w Pile.

Oda do twarogu

Gdy Cię pierwszy raz ujrzałam
to z wrażenia oniemiałam.
Gdzieś na półki skraju, z boku
na niewielkim wręcz widoku,
tam leżałeś otulony
w pergaminu jasne strony.
Kształt twój cudny, symetryczny
niczym podmiot ten liryczny.
Co otulon w skromną szatę
skrywa wnętrze przebogate.
Pod papieru śliską stroną,
widać cudną, rozjaśnioną,
niczym Antarktydy przestrzeń
śnieżnobiałą wręcz powierzchnię.
No a pod nią, cudny miąższ,
który zjadać mogę wciąż.
Smak- kremowy, śmietankowy,
nie za chudy, nie za tłusty-
To mój twaróg jest półtłusty.

A. Wawrzyniak

O twarożku
półtłustym
Jestem twaro-
żek półtłusty
i nie lubię kapu-
sty. Mieszkam
w lodóweczce,
na zimnej półe-
czce.
Ludzie ciągle
mnie kupują 
i się z tego
radują.

Kocha mnie
pani Cukier
oraz piękna pani
Lukier.
Obie radosne
były i dla mnie
się wystroiły.
Koło mnie stały
i się do mnie
przytulały.

W. Pyszewska

Spotkanie zor-
ganizowano pod
patronatem Zwią-
zku Literatów
Polskich i Spółki
Tarpil w Pile.
Dziewczyny
napisały wiersze
o... twarożku pół-
tłustym! 

Ich poetyckie
uniesienie zos-
tało nagrodzone.
Aneta zdobyła 
I miejsce, 
a Wiktoria
Pyszewska
wyróżnienie.
Gratulujemy
talentu.

Maja Strzelec
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Szkolne laboratorium

Nasze babcie i prababcie stosowały sok z owoców
czarnego bzu na zimowe przeziębienia. Jako źródło
witaminy C, jest znakomitym naturalnym lekiem.
Postanowiliśmy zebrać dojrzałe owoce bzu i uzys-
kać z nich sok. Otrzymany sok przeznaczyliśmy na
badanie pH substancji. Sok z owoców czarnego bzu
pozwolił nam wykryć odczyn zasadowy proszku do
prania i sody barwiąc się na zielony kolor. 

Chcąc poznać sprawność zmysłów człowieka
postanowiliśmy na własnej skórze przeprowadzić
doświadczenie. Cztery odważne dziewczyny poddały
się próbie. Mając zasłonięte oczy i wstrzymując
oddech staraliśmy się odróżnić spożywane pokarmy.
Nie było źle. Chociaż kilka z nich sprawiło nam
trudność. Zdaliśmy sobie sprawę,że zatkany nos
podczas choroby nie pozwala nam zachwycać całym
smakiem potrawy. Dlatego wówczas często jesteście
niejadkami.

Doświadczenie z dzikim bzem Zmysły

Bohaterem jednego  z naszych spotkań były drożdże –
mikroorganizmy. Przygotowaliśmy mieszaninę
drożdży z wodą i cukrem. Następnie wlaliśmy ją do
małej butelki. Nałożyliśmy na butelkę balon. Całość
umieściliśmy w naczyniu z gorącą wodą. Opiekun
klubu, p. J. Karpińska powiedziała: ,,A teraz
obserwujcie". Czekaliśmy kilka minut i okazało się, 
że balonik uniósł się. Był to efekt produkcji gazu -
dwutlenku węgla. Drożdże jako żywe organizmy
odżywiając się cukrem, wytworzyły ten gaz.

Ciekawe doświadczenia z wpływem braku światła na
wzrost rzeżuchy przeprowadziły nasze koleżanki z
klubu Julia Piaseczna oraz Zuzia Krokos z kolegami 
z klasy IV a. Udało im się stwierdzić, że rośliny bez
światła urosły, ale nie były zielone. Przybrały kolor
żółty. Dodatkowo stwierdzili, że roślinki rosnące w
ciemności były wyższe od tych, które miały dostęp do
światła. Po doświadczeniu zieloną rzeżuchę bogatą 
w witaminy z wielkim apetytem zjedliśmy.

Członkowie Klubu Młodego Odkrywcy 

Praca drozdży Nasza rzeżucha

J. Karpińska J. K.

J. K. J. K.
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Ratujmy kasztanowce! Szkolna akcja LOP
Członkowie koła LOP

szrotówka
kasztanow-
cowiaczka.

Jest to
efekt
wzros-
tu na-
szej
wiedzy
na te-
mat za-
grożeń
ze stro-
ny szko
dnika -

Tyle tych liści

Napracowaliśmy się

Teraz do worka

Jeszcze wspólne zdjęcie

Dla kolegów przygotowaliśmy gazetkę

Człon-
kowie
szkol-
nego
koła
LOP 
przyglą-
dają się
w
okresie
lata
oka-
zom
kaszta-
now-
ców.  

Z nadejściem jesieni grabimy
opadłe liście kasztanowców, 
w których mogą znajdować się
poczwarki motyla szkodnika drzew.
Zebrane liście są palone lub
zakopywane głęboko pod ziemią.
Kilka lat temu adoptowa-
liśmy stary okaz kasztanowca
rosnący przy al.Wojska Polskiego,
koło przystanku MZK. Gdy w maju
znowu zakwitnie, cieszymy się 
z efektów naszej pracy.

J. K.

J. K.

J. K.

J. K.

J. K.
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Szkolni łowcy planet
Klub Młodych Odkrywców

Czy wiecie, że Polak - prof. Aleksander Wolszczan
odkrył pierwszą planetę pozasłoneczną?

Członkowie Klubu z pracami

Propozycja
wycieczki w
Kosmos - kl. VI
c

Wystawa modeli

Każdy z nas patrząc na nie
-bo, nie zdaje sobie sprawy
z ogromu otaczającego nas
Wszechświata. Do dziś
udało się zdobyć o nim
niewielką część wiedzy.

Uczniowie klas VI współpracując 
z rodzicami, postarali się przybli-
żyć całej szkole wygląd Układu
Słonecznego, wykonując jego
modele różnymi technikami.
Mogliśmy je zaprezentować na
wystawie. Wzbudziły wielkie
zainteresowanie. Kolorowe Układy
Słoneczne wykorzystano na
zajęciach przyrody podczas
prezentacji biur turystycznych
zapraszających na wybraną
planetę.

Justyna Karpińska

J. K.

J. K.
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Jesienne spotkania z piosenką

    Wizyty przedszkolaków w szkole

Tolerancja
Julia Michalska

W Domu Pomocy
      Społecznej

Być innym, nie
znaczy gorszym

Przedszkolaczki Nasz zespół

Na przełomie października 
i listopada w auli naszej szkoły
odbyły się XVI Jesienne Spotka-
nia z Piosenką. Uśmiechem,
jabłuszkiem i piosenką ugości-
liśmy około 300 przedszkolaków
wraz z opiekunami z placówek 
nr 3,12,13 i 18 naszego miasta. 

Dzieci żywo reagowały na teksty
piosenek, wierszy i zabaw
melodyczno ruchowych.

Z zainteresowaniem obejrzały
prezentację multimedialną 
Barwy jesieni. Wspólnie brały
czynny udział w tańcu i zabawie
oraz w pogadance o jesieni.
Zadowolone przedszkolaki
obiecały, że na pewno odwiedzą
nas ponownie.

Piosenki wykonał Zespół Wokalny
Tęcza śpiewający pod kierownic-
twem p. Wiesława Kudły.

Zespół Tęcza

Zasłuchani podopieczni Rozśpiewane dziewczyny

Jak co roku z piosenką i uśmie-
chem odwiedziliśmy pensjona-
riuszy Domu Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II w Pile. Wizyta 
zbiegła się akurat z obchodami
Dnia Życzliwości. Zespół Tęcza
wykonał piosenki jesienne i pa-
triotyczne. Zostaliśmy nagrodzeni
uśmiechem i słodyczami.

16 listopada w naszej szkole odbył
się apel poświęcony tolerancji,
ponieważ właśnie wtedy  obcho-
dzony jest Międzynarodowy Dzień
Tolerancji. Wolontariusze i chętni
uczniowie przygotowali poucza-
jący apel, który miał na celu przy-
bliżyć problem braku tolerancji. Na
korytarzu wisiały hasła
zachęcające do właściwej postawy.

Dobrze, że jesteśmy różni

W. K. W. K.

W. K.

W. K. W. K.

Ż. B.
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Podwójne złoto
Julia Wałczacka

Złote dziewczyny Zwycięska drużyna chłopców

19 listopada odbyły się
Mistrzostwa Piły Szkół 
Podstawowych w Uniho-
keju klas V w kategorii
dziewcząt i chłopców. Obie
nasze drużyny zajęły I m. 
Zawodnicy rozegrali po 5
meczy eliminacyjnych 
i 6. finałowy.
Gratulujemy sukcesu!

Drużyny: P. Ciesielska, 
A. Cyzman, J. Jureczko, 
O. Kordialik, A. Kasprzyk,
H. Kosicka, A. Kasprzyk,
J. Gawin, J.  Wałczacka
M. Perzyńska. J. Mendlik,
T. Grochowski, J. Guse,
D. Kozakiewicz, S.Puciata,
K. Zbytniewski. Opiekuno-
wie: p. Małgorzata i Marek
Wasilewscy.

Dzisiaj opowiem wam, jaki mój
pupil jest wybredny. Jak wiecie
jesienią są chłodne dni. Każdy 
z nas ubiera się cieplej. Małe pieski
tez marzną na zimnie. Je-
dynym rozwiązaniem dla nich jest
noszenie ubranek. I tu po-
jawia się problem. Felek nie lubi się
ubierać i nie lubi chodzić w
ubranku. O ile jeszcze zniesie
ubranie go, to na dwór trzeba go
„ciągnąć”. Gdy był mniejszy łatwiej
to szło, teraz lepiej nie mówić!

To nie jest problem tylko z jednym
ubrankiem, tylko ze wszystkimi.
Ostatnio kupiłam mu piękną czarną
kurteczkę z różowym futerkiem.
Gdy mu ją założę, to on ani drgnie,
stoi sztywny, oczy ma smutne. Nie
ma znaczenia, że na dworze jest
zimno. A to, że jest zimno, widać
po nim, ponieważ trzęsie się jak
galaretka. Oj, ten niesforny maluch!

Martyna Majda
Mój pupil

M. W. M. W.

M. M.
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Źródło:

Autorką
prezentowa-
nych przeze
mnie książek
jest Agnieszka
Chylińska. Seria
książek Zezia
opowiada o
życiu
codziennym 
i przeżyciach
ośmioletniej
dziewczynki,
której na imię
Zuzanna.
Niech was nie
zwiedzie jej
wiek!

Antonina Kopka

Sięgnij po książkę
Zbiór tych książek składa się z trzech tomów: Zezia,
Giler i Oczak, Zezia i Giler oraz Zezia i wszystkie
problemy świata. Czytając te lektury, razem z
bohaterką przeżywamy przeprowadzkę do nowego
domu, zmianę szkoły, rozstanie się z przyjaciółką.
Dziewczynka ma dwóch młodszych braci, jednym 
z nich jest Giler, który jest chłopcem chorym. Zuzia
chyba nie do końca rozumie, dlaczego tak jest.
Rodzice jej tłumaczyli, że chłopiec ma po prostu
wyjątkowy charakter! W pewnym momencie powieści
mowa jest również o kryzysie w związku rodziców
Zuzanny.
Książki bardzo mi się podobają, ponieważ
dziewczynka jest mi bardzo bliska. Jeśli sami chcecie
się więcej dowiedzieć o życiu Zuzi, to sięgnijcie po te
książki i wciągnijcie się w jej
świat! :) Zabawne jest to, że wielu dorosłych sięga po
te książeczki i jednogłośnie po ich lekturze stwierdzają,
iż cieszą się z tego, że przypomnieli sobie, jak to jest
być dzieckiem…  i uświadomili sobie, że nie wolno
bagatelizować dziecięcych problemów…

Agnieszka Chylińska - (ur. 1976 w
Gdańsku) – polska wokalistka i
autorka tekstów, osobowość
telewizyjna, jurorka programu Mam
talent! na antenie TVN. 
W 2012 roku zadebiutowała jako
autorka książek dla dzieci. Zezia
 i Giler oraz druga część przygód
rodziny Zezików Zezia, Giler 
i Oczak zostały ciepło przyjęte. 
Pod koniec 2015 ukazała się jej
następna książka Zezia
 i wszystkie problemy świata.

.

Pomidory zapiekane z farszem 

Składniki:
½ szklanki ryżu,
mięso mielone,
sól, pieprz i gałka
muszkatołowa,
8 -10 pomidorów z ogonkami,
ser feta.

Przygotowanie:

1. Ugotuj ryż  we wcześniej posolonej
wodzie.

2. Usmaż mięso. 
3. Wydrąż do osobnej miski miąższ z

pomidorów.
4. Ser feta pokrój w kostkę i wrzuć do

osobnej miski.
5. Dodaj ryż oraz mięso.
6. Przypraw solą pieprzem, dodaj trochę

gałki muszkatołowej, wymieszaj.
7. Pomidory wyłóż do naczynia

żaroodpornego, nałóż do każdego  po
dwie łyżki farszu. 

8. Nagrzej piekarnik. 
9. Upiecz potrawę w ciągu 15 minut.

Danie gotowe! Smacznego!

Julia Wałczacka

Humor

- Czy twoja
mama też bije
cię pasem?
- Nie, bo
jeszcze nigdy
mnie nie
dogoniła.

Jasiu mówi:
- W domu
modlimy się
zawsze przed 
posiłkiem.
- My nie
musimy, bo
moja mama
dobrze
gotuje...

Wybrał:
M. Drzewiecki

Internet

.
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Zauważ potrzebujących

Żródło:

Rowery to jeden z najczęściej kradzionych środków
transportu i w praktyce bardzo ciężko jest zabez-
pieczyć go przed amatorami cudzej własności. Nie
pomagają tu nawet wymyśle blokady wykonywane 
z różnego rodzaju materiałów. Dlatego powstała
nowatorska blokada o nazwie skunklock. Jest to
zabezpieczenie  w kształcie litery U, które z pozoru nie
wyróżnia się niczym specjalnym. Tajemnica kryje się
natomiast we wnętrzu blokady, w której znajduje się
wewnętrzna komora wykonana z włókna węglowego.
Tajemnica kryje się natomiast we wnętrzu blokady, w
której znajduje się wewnętrzna

komora wykonana z włókna węglowego. Umiesz-
czono w niej ciśnieniowy zbiornik z chemiczną sub-
stancją, która wprawdzie nie jest toksyczna, ale błys-
kawicznie wywołuje mdłości.Podczas próby prze-
cięcia blokady, zbiornik jest przebijany i uwalnia
chmurę śmierdzącej substancji, która natychmiast
zmusza złodzieja do ewakuacji. Substancja oprócz
wywoływania wymiotów, dodatkowo  osadza się na
ubraniu, co sprawia, że nadaje się tylko do wyrzuce-
nia.Musicie przyznać, że to dość oryginalny sposób na
złodzieja, ale może być skuteczny. Warto pomy-
śleć o tym przed następnym sezonem rowerowym.

Chociaż sezon
rowerowy już za
nami i pew-
nie nasze jed-
noślady scho-
wane czekają
na wiosnę to 
temat może
zainteresować.

Franek Nowak

Redakcja

Red. naczelna: Stanisława Grelowska
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Karina Zawada

Szkolne Dni Profilaktyki
W naszej szkole rozmawiamy na ważne
tematy, by uniknąć zagrożeń współ-
czesnego świata! Nie boimy się zada-
wać pytań rodzicom i nauczycielom.
Poszukujemy najwłaściwszych dla nas
rozwiązań!
Dni Profilaktyki w Siódemce miały na celu
rozpowszechnianie wśród moich
rówieśników idei profilaktyki w szkole,
uzmysłowienie szkodliwego działania
używek oraz propagowanie zdrowego
stylu życia. Oprócz rozmów można było
zapoznać się z ciekawymi informacjami
zamieszczonymi na tablicach. Hasłami
przewodnimi były: Dziękuję, nie biorę 
oraz Zamień chemię na jedzenie. Każdego
dnia uczniowie przychodzili w strojach o
innym kolorze - w poniedziałek domino-

Rys.

Pewnego popołudnia mama zaproponowała Ninie 
spacer po parku, bo dziewczynka nigdy tam nie
była.Gdy tylko przeszły przez furtkę, Ninę zaczęło
interesować wszystko. Co chwilę rozglądała się 
i przypatrywała otaczającej ją przyrodzie. 

-  Mamo?- zapytała córka – Czy to jest wiewiórka?
-  Tak, jest bardzo piękna, prawda? – zachwyciła się
mama. Dziewczynka chwilę się zastanowiła i zadała
kolejne pytanie: -
-  A możemy zebrać kilka tych kolorowych liści?
Mama oczywiście się zgodziła i uzgodniła z nią, 
że w domu nauczy ją, jak zrobić z takich liści różyczki.
Później dziewczynkę zainteresowała budka na
drzewie. Mama wytłumaczyła jej, że jest to karmnik i
służy do karmienia ptaków, które przyleciały z ciepłych
krajów. Obie później zrobiły się dosyć głodne, a i
słońce opadało coraz niżej. Postanowiły, że za tydzień
też tu przyjdą.
  Kiedy przyszły do domu, Nina zaczęła opowiadać
tacie, co zobaczyła w parku. Tata obiecał, że
następnym razem też z nimi pójdzie.

wał kolor biały, we wtorek niebieski, 
a w środę zielony.
Akcja miała podsumować wkład pracy
włożony przez nauczycieli,
wychowawców i rodziców w naukę na
temat przykrych skutków zażywania
dopalaczy i narkotyków, a także
niewłaściwego odżywiania się.
Problem narkotyków jest powszechny 
i powinniśmy o tym rozmawiać - 
dlaczego nie warto próbować
i jakie skutki odczuje nasz organizm.
Ja potrafię mówić: Nie biorę, a TY? Ja
potrafię przygotować sobie pyszne a
zarazem zdrowe jedzenie. A Ty?

Aneta Wawrzyniak

Ania Prusik
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