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Sonda

Sonda

.

Zapytaliśmy uczniów klas 4-6 o ich wymarzony
prezent pod choinkę. Większość chce dostać sprzęt
mulitmedialny, oczekiwane są także zabawki i gry,
nieliczni pragną słodyczy, książek, ubrań itp.

Martyna, Natalia, Kacper

Martyna, Kacper, Natalia

.
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Rajd

3 grudnia 2016 r. wielbiciele pieszych wędrówek wzięli
udział w ostatnim w tym roku RAJDZIE
MIKOŁAJKOWYM. Wyruszyli spod szkoły, aby na
pilskiej wyspie uroczyście zakończyć rajdowy sezon.
Miłym gestem było wręczenie drobnych upominków
oraz zabawa na pirackim placu zabaw. Zmęczeni i
zmarznięci udali się na zasłużony, ciepły posiłek do
Mc Donalds'a. Z niecierpliwością czekają na wiosenne
piesze i rowerowe wycieczki.

Oliwia i Agata

„Rozrywki Mikołajka”
  Za oknem szaro, buro i ponuro, więc zamiast bez
przerwy siedzieć przed komputerem zachęcam Was
do przeczytania książki ,,Rozrywki Mikołajka’’
autorstwa Rene  Gościnny’ego i Jeana-Jacquesa
Sempego.  Jest to książka opowiadająca o życiu
chłopca, mniej więcej w naszym wieku o imieniu
Mikołaj, który wspólnie z kolegami przeżywa
niezapomniane przygody.
Autor opowieści napisał kilka książek o perypetiach i
śmiesznych przygodach Mikołajka. W tej lekturze
opowiedziane są dwa przewodnie wątki. W pierwszej
części tej książki Mikołajek wraz z kolegami i
koleżanką postanawiają urządzić mecz piłki nożnej o
wielki puchar. Niestety, mają kilka problemów np. nie
mogli ustalić terminu spotkania i znaleźć sędziego. W
drugiej części opowieści do domu bohatera książki
przyjeżdża ważny gość w jego wieku. Mikołajek nie
może się z nim dogadać. Jakby tego było mało, ich
pani nauczycielka zadała im trudne wypracowanie, z
którym chłopiec nie może sobie poradzić.
  Zaletą książki jest poczucie humoru autora i to, że
każda strona literatury zadziwia coraz bardziej. Lekturę
polecam szczególnie tym, którzy nie lubią  czytać, bo
może to właśnie dzięki tej książce odkryją magię
czytania.
  Jeśli chcesz dowiedzieć się o tym czy Mikołajek
rozwiąże swoje problemy i jak zamierza to uczynić, 
zapraszam do przeczytania książki.

Natalia Bohatkiewicz

Warto przeczytać!

. .

Rajd

MZ Natalia
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ANDRZEJKI

Wróżby

Czary?!

. .

Baran (21.03 – 19. 04)
Weźmiesz udział w konkursie, w którym wygrasz
niesamowitą nagrodę.
Byk (20.04 – 22. 05)
Pech, pech i pech. Tak było w tym roku? Teraz
wszystko się zmieni. Nadchodzący rok wypełni Twoje
życie szczęściem i radością.
Bliźnięta (23.05 – 21. 06)
Musisz uzbroić się w cierpliwość, bo Twoja rodzina
powiększy się o małe, płaczące bliźniaki.
Rak (22.06 – 22.07)
Uważaj, ktoś Ci zazdrości, nie podawaj swoich
pomysłów, bo mogą zostać wykorzystane przez
kogoś innego.
Lew (23.07 – 23.08)
Masz plany na wakacje? Prawdopodobnie spędzisz je
na Safari.
Panna (24.08 – 22.09)
Jeśli jesteś chłopakiem to będziesz miał piękną
dziewczynę, a jeżeli jesteś dziewczyną to znajdziesz
sobie wierną przyjaciółkę na resztę życia.
Waga (23.09 – 22.10)
Jesteś otyły? Jeśli tak to na pewno w kolejnym roku
schudniesz.
Skorpion (23.10 – 21.11)
Zamiast oglądać YouTuba, zacznij się uczyć lub sięgnij
po ciekawą książkę.
Strzelec (22 11 – 21. 12)
Trafisz w dziesiątkę  w lotto. Pamiętaj, kto nie gra, nie
wygrywa.
Koziorożec (22.12 – 19. 01)
Unikaj wyprawy do zoo, kozioł Cię kopnie.
Wodnik (20. 01 – 18. 02)
 Zaczniesz naukę pływania na basenie Wodnik.
Ryby (19.02 – 20.03)
Lubisz wędkować? Jeśli tak, będziesz miał udane
łowy.

Z gwiazd wyczytały: Natalia Bohatkiewicz, Julia
Szałowska i Maria Wieczorek

Iga

Iga

Iga

. .
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Świąteczne sweterki

.

PIERNICZKI
Składniki:
· 1/4 szklanki miodu
· 80 g masła 
· 1/2 szklanki miałkiego brązowego cukru lub cukru
pudru
· 1 jajko
· 2 i 1/4 szklanki mąki pszennej
· 1 łyżeczka sody oczyszczonej
· 1,5 - 2 łyżki przyprawy korzennej do piernika
Przygotowanie:
Miód i masło podgrzać w garnuszku, przestudzić.
Dodać pozostałe składniki i wyrobić lub zmiksować.
Wałkować na stolnicy na grubość 2 - 3 mm, lekko
podsypując mąką. Wykrawać pierniczki o dowolnych
kształtach i przekładać na blachę wyłożoną papierem
do pieczenia. Układać na blaszce wyłożonej papierem
do pieczenia i piec około 10 minut w temperaturze
180ºC. 
Lukrować lub dekorować czekoladą po
upieczeniu. Pierniczki po upieczeniu są twarde, później
zmiękną (należy je przechowywać w szczelnie
zamkniętym pojemniku). Bardzo długo i dobrze się
przechowują (nawet kilka miesięcy). Można upiec je
kilka tygodni przed świętami, lukrowanie zostawiając
na później. Smacznego!

Kacper Nalepa

Pierniczki

.

ŚWIĄTECZNA MODA 2016
W te święta modne będą różne odcienie bieli i
czerwieni oraz zimowo-świąteczne swetry. Choć
niektórzy twierdzą, że ubranie z dziwną aplikacją to
"obciach", większość hołduje tej tradycji i wybiera
najbardziej trendy wzory. W tym roku królują bałwanki,
elfy, podobizny Mikołaja i inne odlotowe aplikacje.
Hitem jest pierwsza propozycja z dwustronnym
napisem w cekinowej aranżacji. Druga przedstawia
odlotowego Mikołaja na snowboardzie. Kolejne to
niezawodni pomocnicy Świętego - renifery. A może
przypadnie wam do gustu zabawny pingwinek? Wybór
należy do was.
Pamiętajcie jednak, że moda na święta Bożego
Narodzenia nie za bardzo się zmienia, więc pewnie
wiecie, co kupić, ale nie zapomnijcie, że moda może
posłużyć także za prezent.

Oliwia Kotowska

OK

.

Kacper

.
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Żywy obraz

.

5 grudnia 2016 r. zaprosiliśmy naszych rówieśników
do udziału akcji propagującej czytanie, która polegała
na połączeniu XIX wiecznej mody na sztukę żywych
obrazów z zabawą #manekinchallenge polegająca na
zastyganiu w bezruchu podczas wykonywania
różnych czynności, która w ostatnich tygodniach XXI
wieku opanowała świat. Wykorzystaliśmy „żywy
obraz” ilustrujący fragment powieści F. Simon
„Harcując z Herkulesem. Mitologia dla fanów
Koszmarnego Karolka”, by ponad stu naszych
rówieśników zastygło w bezruchu, zastanawiając się,
co zrobi Parys i czy warto czytać. Może to wydarzenie
i zatrzymanie na chwilę czasu przypomni prawdę
wypowiedzianą przez Umberto Eco – „Kto czyta
książki, żyje podwójnie” i sprawi, że nasi rówieśnicy
zaczną  intensywnie  egzystować w świecie realnym i
tym zapisanym na kartach literatury, bo według  F.
S im on „Z czarami zawsze tak jest (…) Nigdy
niczego nie jesteś pewien.”  
Wydarzenie to było wykonaniem zadania 1, czyli
literatura jak z obrazka w grze czytelniczej "Między
nami czytelnikami" organizowanej przez Gdańskie
Wydawnictwo Oświatowe. Relacje możecie obejrzeć
na stronie: 
https://www.youtube.com/watch?v=Z4N_LW30JoQ
                                         Jadwiżyńskie Delfy - kl.5d

Nasz „żywy obraz” przedstawia kandydatki do tytułu
najpiękniejszej: Herę – boginię władzy, żonę Zeusa,
więc pierwszą pośród bogiń, Atenę – boską mądrość,
czczoną za wielkość umysłu, za znawstwo sztuk
wojennych, Afrodytę – boginię piękności, która wyłoniła
się z morskiej piany oraz koleżankę koszmarnego
Karolka, fankę gumy balonowej – Zuzię. Pasterza
bydła i owiec z Grecji – Parysa- jurora wskazanego
przez gromowładnego Zeusa. Na tle historii pewnego
jabłka i wyboru miss Olimpu, o których przeczytajcie 
w książce "Harując z Herkulesem. Mitologia dla fanów
Koszmarnego Karolka", którą napisała  Francesca
 Simon.

Jadwiżyńskie Delfy

JADWIŻYŃSKIE DELFY
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Zima to trudny czas dla zwierząt. Jest to czas,
kiedy ciężko zdobyć pożywienie, jest zimno i
mokro. Warto już teraz pomyśleć, jak pomóc
zwierzętom przetrwać zimę.
Zima to dla wolno żyjących i bezdomnych
zwierząt, niezwykłe trudny czas. Pod grubą warstwą
śniegu trudno jest im znaleźć pożywienie, a mroźne
noce spędzają  na zewnątrz. Warto pomyśleć o
naszych braciach mniejszych i pomóc im przetrwać
ten nieprzyjemny czas. To nie wymaga wiele wysiłku,
a może uratować im życie. Do tego pomaganie
zwierzętom sprawi nam dużo radości i satysfakcji.
Dokarmianie ptaków może stać się waszym
ulubionym zajęciem.
  Pomóż  ptakom przetrwać zimę  :)
Zimowe dokarmianie przyciąga różne gatunki
ptaków. Trudno określić skład uniwersalnego pokarmu
dla wszystkich, gdyż każdy z nich lubi co innego:
Łabędzie i kaczki jedzą ziarna zbóż, drobno pokrojone
warzywa, w trakcie surowej zimy specjalny granulat
dla ptaków wodnych. Chleb (wyłącznie świeży i
rozdrobniony) może stanowić tylko uzupełnienie
pokarmu! Karmienie wyłącznie pieczywem (przez kilka
miesięcy) prowadzi do chorób układu pokarmowego!
Gołębie, sierpówki, kawki i gawrony orzechów
włoskich, słonecznika (łuskane lub w łupinach) oraz
konopie.
Kosy i kwiczoły jedzą przekrojone jabłka, morele,
mrożone owoce czarnego bzu, jarzębiny, porzeczek,
jagód, aronii, a także rodzinki i pokrojone daktyle.
Należy unikać podawania suszonych owoców, gdyż
pęcznieją w wolu, co w przypadku zjedzenia zbyt dużej
ilości może być dla ptaka niebezpieczne.
Wróble i mazurki jedzą proso, drobne kasze, łuskany
słonecznik.

Agata Krauz

.

.

.

- Mamo, z mego listu do św. Mikołaja wykreśl kolejkę
elektryczną, a wpisz łyżwy. 
- A co, nie chcesz już pociągu? 
- Chcę, ale jeden już znalazłem w Waszej szafie.

Przed świętami św. Mikołaj rozdaje prezenty na ulicy.
Jasio po otrzymaniu jednego z nich mówi:
- Święty Mikołaju, dziękuję ci za prezent.
- Głupstwo - odpowiada święty Mikołaj. - Nie masz mi
za co dziękować.
- Wiem, ale mama mi kazała.

Burek mówi do Azora:
- Już nie mogę się doczekać tych świąt!
- Dlaczego?
- Nie dość, że dostanę dwa worki świeżuteńkich
kości, to jeszcze ludzkim głosem będę mógł
powiedzieć swojemu panu, co o nim myślę!

W grudniu Jasio napisał pocztówkę do Mikołaja:
- "Mikołaju! Mam biednych rodziców. Proszę Cię,
przynieś mi rower górski i klocki Lego."
Na poczcie jedna z urzędniczek niechcący
przeczytała pocztówkę Jasia. Zrobiło jej się smutno i
pokazała ją kolegom z pracy. Wszyscy postanowili
zrobić Jasiowi niespodziankę. Złożyli się na klocki
Lego i wysłali mu je w paczce. Po świętach ta sama
urzędniczka czyta drugi list od Jasia:
- "Mikołaju, dziękuję za klocki. Rower pewnie ukradli
na poczcie."

Jasio mówi do mamy:
- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod choinkę.
- Nie trzeba syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić
przyjemność, to popraw swoją jedynkę z matematyki.
- Za późno mamusiu. Już ci kupiłem perfumy!

Jasio krzyczy na cały głos:
- Święty Mikołaju, przynieś mi zdalnie sterowanego
robota!
- Dlaczego tak wrzeszczysz? Przecież św. Mikołaj
słyszy każdy szept- mówi mama.
- Ale tatuś jest w sąsiednim pokoju i może nie
usłyszeć.

Wybrał Igor

.

int.

.
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Aniołek z papieru

Kiermasz świąteczny Warsztaty w Muzeum

Jak wykonać papierowego aniołka?
1. Przygotuj klej, nożyczki i paski papieru o szerokości
2 cm.
2. Sklej końce paska, tworząc łezkę.
3. Powtórz czynność trzy razy. 
4. Sklej trzy łezki.
5. Przygotuj podwójnie trzy kółka o różnych
średnicach.
6. Sklej trzy różne kółka ze sobą, powtórz czynność.
7. Z połowy paska przygotuj małą łezkę.
8. Posklejaj wszystkie elementy.
10. Zawiąż wstążeczkę lub sznurek.

Gotową ozdobę zawieś na choince
 lub komuś podaruj !

W fabryce bombek

ŚWIĄTECZNE PRZYGOTOWANIA
Wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego
Narodzenia. Magiczny czas rodzinnych tradycji,
gotowania wigilijnych potraw, szukania gwiazdkowych
prezentów, sprzątania i przystrajania domu. To  czas
długo wyczekiwany przez wszystkich. Najwięcej
radości podczas świąt Bożego Narodzenia sprawia
ubieranie choinki. Na zielonych gałązkach pojawiają się
różnokolorowe ozdoby. W tym roku uczniowie naszej
szkoły zawieszą na świątecznych drzewkach
własnoręcznie pomalowane bombki, które wykonali
podczas wycieczki do fabryki bombek w Gnieźnie.
Udekorują choinkę ozdobami wykonanymi na
zajęciach plastycznych  zorganizowanych przez
pracowników Muzeum Okręgowego w Pile lub na
lekcjach plastyki.

KS

KS KS

KP
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Grudzień okazał się dla uczniów pilskich szkół
podstawowych miesiącem recytatorskich zmagań.
Wszystko za sprawą Miejskiego Konkursu
Recytatorskiego pn. Mój ulubiony wiersz. 10 grudnia
na scenie MDK wystąpiło ponad 60 recytatorów. Do
kolejnego etapu jury awansowało 23 wykonawców. 
W tej grupie znaleźli się następujący uczniowie
naszej szkoły: Paweł Bujacz, Wiktoria Gembara,
Zuzanna Gniot, Jakub Obliński i Oliwia Zielnik,.
Wszyscy oni doskonale zaprezentowali się 17
grudnia w etapie finałowym konkursu, zachwycając
nie tylko piękną i poprawną wymową, ale i ciekawymi
oraz sugestywnymi interpretacjami tekstów.
Ogłaszając werdykt, jurorzy – Małgorzata
Chwiłkowska  i Włodzimierz Ignasiński,  podkreślili
niezmiernie wysoki poziom tegorocznych recytacji.
Tym bardziej cieszymy się, że dwoje naszych
reprezentantów: Oliwia Zielnik i Paweł Bujacz
otrzymało konkursowe wyróżnienia.  

 XV Miejski Konkurs Recytatorski pn. Poezja sercu
bliska, który 6 grudnia 2016r odbył się tradycyjnie w
Szkole Podstawowej nr 7, miał w tym roku przebieg
wyjątkowy. Konkursu obfitował  w wiele
jubileuszowych atrakcji, o które zadbali organizatorzy,
w tym pomysłodawczyni  pani Stanisława Grelowska
oraz porywające i stojące na wysokim poziomie
artystycznym recytacje utworów Adama
Mickiewicza, które zapewnili nam tegoroczni
uczestnicy. W gronie 15 recytatorów znalazły się trzy
nasze koleżanki: Laura Dziergas, Wiktoria Gembara i
Zuzanna Gniot. Jury konkursu w składzie: Danuta
Grus, Elżbieta Bemowska, Mariola Kostrzewa
jednogłośnie przyznało I miejsce uczennicy naszej
szkoły – Wiktorii Gembarze, która wspaniale
zarecytowała wiersz pt. Komar. 

Wspaniałą znajomością francuskich piosenek
wykazały się Maria Wieczorek i Julia Szałowska z
klasy 5d, które zajęły II miejsce w konkursie muzyki
francuskiej "Jaka to piosenka?" organizowanym
przez I LO w Pile i . Należy podkreślić fakt, iż
piątoklasistki zdeklasowały licealistki.
Serdecznie gratulujemy!

"Poezja sercu bliska"

"Mój ulubiony wiersz"

.

"Jaka to piosenka?"

KP

KP

.

MP
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Z przyjemnością  informujemy, że laureatkami
Konkursu Poezji, Prozy i Piosenki Francuskiej w
kategorii piosenka zostały uczennice: Zofia
Kalinowska - I miejsce, Sofija Kyshyshian - II miejsce
i Natalia Bohatkiewicz III miejsce.

Konkurs Kolęd i Pastorałek

Konkurs Piosenki Francuskiej

30 listopada w naszej szkole odbyły się Żywe Lekcje
Historii. Gościliśmy Teatr Historyczny "Chorągiew
Komturstwa Gniewskiego", który w sposób barwny
i ciekawy, z wykorzystaniem rekwizytów z epoki,
włączając uczniów do pokazu, zaprezentował trzy
lekcje: dla klas 4 - Starożytna Grecja i Rzym,
dla klas 5 - Wojowie i rycerze za czasów Piastów,
dla klas 6 - Polska sarmacka legenda husarii.
Lekcje świetnie zaaranżowane, z dużą dawką
humoru, pozwoliły w sposób łatwy i przyjemny
"dotknąć"  historii.

Żywa Lekcja Historii

Żywa Lekcja Historii

A na koniec DAB!

REDAKCJA WYDANIA: Agata Krauz, Oliwia
Kotowska, Natalia Bohatkiewicz, Martyna

Szperkowska-Mańkowska, Maria Wieczorek, Julia
Szałowska, Iga Rurek, Filip Radeberg Skorzysko,

Igor Knarkowski, Magda Sierhart, Natalia
Szymańska, Natalia Hanak, Natalia Baszyńska

OPIEKUNOWIE: 
pani Karolina Strógarek i pani Karolina Pawłowska  

  KONTAKT: niecodziennikszkolny@gmail.com

6 grudnia 2016 r. odbył się III Miejski Konkurs Kolęd i
Pastorałek. Naszą szkołę reprezentowały Aleksandra
Żur, Nadia Kałabuk, Klaudia Krawiec, Agata
Brandenburger.

KD

KD

DS

KS

KS
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