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Bal karnawałowy 2017

 BAL KARNAWAŁOWY
10 stycznia 2017 roku z w naszej szkole
odbył się bal karnawałowy.
Myślę, że wśród obecnych tam uczniów
nie znalazłby się ani jeden, który mógłby
się tam nudzić. Zabawa przeplatana była
licznymi konkursami.
 Pierwszy z nich to taniec z balonami. Nie
było to wcale łatwe, ponieważ wspomniane
balony należało trzymać w parach
głowami, a następnie plecami. Konkurencji
tej towarzyszyło mnóstwo śmiechu.
Kolejną zabawą był taniec w takt muzyki
włączonej przez DJ-a z przekładaniem
kapelusza z głowy na głowę. Kiedy DJ
zatrzymał muzykę, uczeń z kapeluszem
na głowie odpadał.
Po kilku innych konkurencjach nadszedł
czas na wybranie najpiękniejszej maski
wykonanej własnoręcznie oraz konkurs na
najciekawszy strój. Wybrano również króla
i królową balu, emocje były ogromne, a
tańcom nie było końca.
Myślę, że bal był bardzo udany i
pozostanie na długo w naszej pamięci, za
co szczególne podziękowania należą się
Dyrekcji, opiekunowi SU  pani Marlenie
Przybył  oraz organizatorom z SU.

Maja 
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Ferie to czas, dzięki któremu możemy pozwolić sobie
na chwilę spokoju i wytchnienia. Sądzę, że wszyscy to
uwielbiają.;�) Lecz, czasami sami już nie wiemy, co
począć z wolnym czasem, dlatego dzisiaj chciałabym
zaproponować kilka moich pomysłów na nudę. 
Oto niektóre z nich:
-zabawa na śniegu (np. bitwa na śnieżki-tylko delikatna
;),jazda na sankach, lepienie bałwana),
-ciepły kocyk, gorące kakao, świetny film to idealny
pomysł na mroźne wieczory,
-fotografowanie (zima to piękna pora roku, jest jeszcze
piękniejsza, gdy spadnie śnieg, dlatego bierz aparat i w
drogę!)
-nagrywanie musical.ly (dużo osób to robi, więc
dlaczego nie!)
-zimowisko w szkole, w Aqua Parku - gdzie tylko
chcecie (program zajęć na witrynach internetowych
tych placówek),
-granie na komputerze, laptopie, smartfonie, tablecie
(tyko w ostateczności),
-rozwijanie swoich pasji (malowanie, śpiewanie,
tańczenie, sport, gotowanie),
-zabawa z pupilami (mamy dużo wolnego czasu, więc
czemu nie pójść na dłuższy spacer z psem),
-uprawianie sportów zimowych (łyżwy, narty,
snowboard),
-zakupy z koleżankami (nie wiem jak wy, ale ja i moje
przyjaciółki to uwielbiamy;D),
-pisanie książki, opowiadania (to świetny zabijacz
nudy),
-czytanie książek (gorąco polecam ''Bella i Sebastian''
oraz książkę Marcina Prokopa - ''Longin''),
-wykonanie jakiejś rzeczy za pomocą DIY (Do It
Yourself -zrób to sam, propozycja Zuzi na następnej
 stronie),
-spotkanie z przyjaciółmi.

To już chyba wszystko o czym chciałam napisać.
Życzę wam zabawnych, cudownych, kreatywnych,
udanych, a przede wszystkim bezpiecznych ferii
zimowych. Trzymam kciuki, żeby spadł śnieg :)

Dominika
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www.mosir.pila.pl



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Numer 10 01/2017 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Niecodziennik Szkolny

.

świecznik

www.pila.pl

Zuzanna Riske



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 10 01/2017 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLNiecodziennik Szkolny

Na dworze ponuro i buro. Co robić, w czasie tak długiej
przerwy? Podamy wam kilka sposobów na aktywne
spędzanie ferii.
1. Lubisz pływać?
Jedź do AquaPark'u
Adres: ul. Artura Grottgera 4
Godziny otwarcia: 07:00-22:00
Telefon:67 21173 40

W AquaPark'u możesz jeszcze znaleźć:
2. Lodowisko
Jeśli nie masz łyżew, nie martw się, możesz je
wypożyczyć.
3.Squash
Squash jest grą dla dwóch osób, polegająca na
naprzemiennym odbijaniu piłki o ścianę.

Na poprawę koncentracji i skupienia polecamy Ci:
4. Centrum strzelectwa sportowego Tarcza
Adres: Aleja Powstańców Wielkopolskich 182, 64-920
Piła
Telefon: 67 215 09 62

5. Teraz coś dla chłopaków, a otóż gokarty:
Adres: Warsztatowa 8, Piła
Telefon: 67 307 04 04

6. Jump Extreme Pilski Park Trampolin
Adres: ul. Warsztatowa 8, 64-920 Piła
Telefon: 67 307 04 04
7. Bowling
Adres: Al. Piastów 15
Telefon:67 351 65 55

A po całodziennym aktywnym wypoczynku, na
wieczór polecamy przeczytanie ciekawej książki.

Natalka i Marysia

Moda  NA STOKU!!
Oczywiście najważniejszym ubraniem dla narciarzy i
snowboardzistów są wykonane z nieprzemakalnych,
wiatroszczelnych i oddychających materiałów kurtki,
spodnie lub kombinezony! Na sezon 2017
zaproponowano nam charakterystyczne kurtki i
kombinezony w graficzne wzory i o koralowych
barwach. Jeśli chodzi o czapki, rękawiczki, szaliki,
kominiarki, kaski i gogle, najmodniejsze są neonowe i
bardzo kolorowe wzory. Nie zapomnijcie o
funkcjonalnej bieliźnie termoaktywnej i
bezpieczeństwie.
Niezapomnianej zabawy i dużej ilości śniegu!

Oliwia

.

Modne dodatki

Trendy kurtkiBEZPIECZEŃSTWO

.

www.portalgorski.pl

www.portalgorski.plnamyslow.policja.gov.pl

about:blank
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LEKKOATLETYKA KRÓLOWĄ SPORTU
Na co dzień trenuję lekkoatletykę w klubie PKLS Gwda
Piła. Biegam na dystansach 600 m i 1000 m.  Do
moich największych  osiągnięć sportowych należy
zdobycie 9. miejsca  w Mistrzostwach Polski na 1000
m z czasem 3:16. oraz uzyskanie 2 miejsce w biegu
przełajowym na Mistrzostwach Wielkopolski w Solcu
Wielkopolskim.
Podstawowe konkurencje lekkoatletyczne to: biegi,
skoki w dal i wzwyż, pchnięcie kulą, rzut dyskiem oraz
młotem. W ich skład wchodzą również sztafety na
różnych dystansach. 
Trenowanie sportów lekkoatletycznych bardzo mi się
podoba. Chciałabym zachęcić dzieci i młodzież do ich
uprawiania.

    Bartosz Czyż, kl. 6c

PIŁKA NOŻNA
Jestem uczniem klasy sportowej. Moją ulubiona
dyscyplina sportowa to piłka nożna.  Tygodniowo
poświęcam 10 godzin na jej trenowanie. Reprezentuję
moją szkołę  w konkursach i zawodach
organizowanych na terenie Piły i poza nią. Gra w piłkę
nożną sprawia mi dużą radość i przyjemność. Swoją
pasję piłkarską odziedziczyłem po wujku, który
motywował mnie do trenowania tego sportu. Gra w
piłkę nożną pozwala mi w pewien sposób odpocząć od
rzeczy, które otaczają mnie na co dzień.
 

  Alan Ratajewski, kl. 6c

                   Trochę informacji o piłce nożnej
Kiedy powstała gra w piłkę nożną?
W XIX wieku w Anglii dzieci w szkołach organizowały
zabawę, która przypominała współczesną pikę nożną.
Wkrótce grę poznano na całym świecie, między innymi
za sprawą brytyjskich żeglarzy, którzy
spopularyzowali ją  w Europie, Indiach i Ameryce
Północnej.

Kiedy rozegrano pierwszy oficjalny turniej piłki nożnej?
Pierwszy turniej piłkarski – FA ZUP, czyli Puchar Anglii
odbył się w roku 1871. Drużyna Wonderes pokonała
wówczas Rogal Engineers wynikiem 1:0.

Zasady gry w piłkę nożną: mecz trwa 90 minut, bądź
przy remisie dolicza się 30 min w ostatecznym remisie
odbywają się rzuty karne. Grać można tylko nogami,
nie można używać rąk.

   Paweł Matejek, kl. 6c

,

www.demotywatory.pl

www.demotywatory.pl.
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Konkurs literacko - artystycznym 
pt.: „Napisz list do królowejJadwigi”

Zadanie: samodzielne napisanie odręcznego listu do
Patronki  - św. Królowej Jadwigi na jeden z podanych
tematów:
1.  Moje zwyczajne życie.
2.  Chcę Ci o sobie opowiedzieć.
3.  Opowiem Ci o swoich marzeniach.
4.  Moje niezwykłe przeżycie.
Kryteria oceny prac:
zgodność pracy z tematem,
obecność elementów charakterystycznych dla listu,
poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna,
estetyka zapisu oraz poprawne graficzne
rozmieszczenie tekstu,
interesujące rozwinięcie tematu,
zastosowanie w pracy kaligrafii – sztuki pięknego
pisania,samodzielność pracy.
Termin: 30 kwietnia 2017 roku

Zapraszamy do udziału w konkursie!
Organizatorzy: Magda Riske  i Ewa Dąbkowska          

            

KONKURS
Opracuj prezentację w formie interaktywnego zdjęcia
na tematMoja szkoła dawniej i dziś. Zdjęcie powinno
zawierać co najmniej 3 różne materiały multimedialne.
Udostępnij interaktywne zdjęcie poprzez media
społecznościowe lub stronę internetową i wyślij  link
oraz zdjęcie zgody rodziców  na adres
niecodziennikszkolny@gmail.com do 5 lutego 2017r.
 Nie zapomnij oznaczyć zdjęcia #JuniorMedia.
Informacje i całą lekcję znajdziesz na stronie:
http://www.juniormedia.pl/juniorlab/wyzwanie-
zdjecie-interaktywne

Nagrody w etapie szkolnym:
I, II, III  MIEJSCE – GADŻETY JUNIOR MEDIA
DLA WSZYSTKICH – OCENA  Z ZAJĘĆ
KOMPUTEROWYCH
NAGRODY w etapie ogólnopolskim:
I MIEJSCE - APARAT FUJIFILM INSTAX mini 8  + 10
pkt. na konto zespołu
II MIEJSCE  - APARAT FUJIFILM INSTAX mini 8  +
10 pkt. na konto zespołu
III MIEJSCE -  APARAT FUJIFILM INSTAX mini 8  +
10 pkt. na konto zespołu
Wszystkie redakcje, które zgłoszą swoją pracę do
konkursu otrzymają +5 pkt. w rankingu #juniorlab.

Szczegółowych informacji i wskazówek udziela
pani Karolina Strógarek

KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY
GRA PLANSZOWA DOTYCZĄCA MOJEJ

ULUBIONEJ KSIĄŻKI
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas V.
Podstawą wzięcia udziału w nim jest stworzenie gry
planszowej i narysowanie jej na kartce A3 bloku
technicznego, dowolną techniką plastyczną. Tematyką
gry planszowej musi być książka z literatury pięknej
dla dzieci lub młodzieży. Gra musi być oparta na
wydarzeniach z wybranej, jednej książki. Na
wybranych polach planszowych można umieścić
pytania wraz z odpowiedziami, dotyczące znajomości
danej lektury np. pytania o bohaterów, wydarzenia itp.
Gra musi zawierać instrukcję (np. dla osób, w jakim
wieku jest przeznaczona, ile osób może brać w niej
udział). Stworzona przez Was makieta gry powinna
zawierać tytuł i krótki opis.
 TERMIN
Grę planszową wraz z instrukcją należy dostarczyć do
dnia 28.02.2017 roku do biblioteki szkolnej. 
 ORGANIZATORZY

Ewa Dąbkowska i Małgorzata Biała

.

#JUNIORMEDIA

.

mailto:niecodziennikszkolny@gmail.com
http://www.juniormedia.pl/juniorlab/wyzwanie-zdjecie-interaktywne
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„Sposób na nauczycieli”
  Była godzina 13:00 i zaczęliśmy właśnie pisać pracę
klasową z przyrody. Sprawdzian był bardzo trudny, jak
można było się tego spodziewać, ponieważ
nauczycielka była surowa i wymagająca. Po
dwudziestu minutach zmagań z testem usłyszałam
szept mojego kolegi – Wojtka W.:
 - Co masz w drugim zadaniu? - szepnął Wojtek. Jego
wyraz twarzy wskazywał na to, że jemu nie poszło
najlepiej.
 - Nie mam pojęcia. – odpowiedziałam, co było zgodne
z prawdą.
Po kolejnych dwudziestu pięciu minutach zadzwonił
dzwonek i nauczycielka od przyrody – pani
Krawczyńska, nazywana przez nas Kaczką, zebrała
wszystkie sprawdziany i zamknęła klasę. Gdy
wyszliśmy na korytarz było tłoczno, okazało się, że
klasy gimnazjalne mają apel w holu.
 - Czemu oni zawsze muszą mieć te swoje
przedstawienia na naszym piętrze, przecież mają do
dyspozycji całe drugie piętro. – westchnął Wojtek.
Kiedy podeszliśmy bliżej, ujrzeliśmy dyrektora szkoły,
stojącego na podwyższeniu.
 - Proszę więcej bez takich wygłupów. Waszym
obowiązkiem jest uczenie się, a nie wymyślanie jakiś
bezsensownych sposobów na nauczycieli. Bardzo się
na was zawiodłem, a moje zaufanie do was zostało
bardzo naruszone – powiedział dyrektor, nazywany
Szefem.
Gdy nastąpił koniec przemówienia Szefa, Wojtek
spojrzał na mnie.
 - Sposób na nauczycieli? Jak to działa, o co chodzi?
 - Nie mam pojęcia – odparłam.
 - Hmmm… Sposób, aby nauczyciele nie robili
kartkówek ani sprawdzianów. – głośno pomyślał
Wojtek.
 - Mam pomysł! – krzyknął Wojtek.
 - Co masz na myśli? – spytałam z nadzieją w głosie.
- Aby nauczyciele nie pytali, ani w żaden inny sposób
nie sprawdzali naszej wiedzy, trzeba ich
zainteresować jakąś opowieścią. Na każdą lekcję
musimy mieć przygotowaną historię, najlepiej
katastrofę, sensację albo plotkę. Nauczyciel będzie
słuchał z zaciekawieniem, a my w ten sposób
zaoszczędzimy mnóstwo czasu.

- To może zadziałać. Jutro pani ma pytać z historii –
mogę coś przygotować.
Następnego dnia, kiedy rozpoczęła się lekcja historii, ja
zaczęłam realizować nasz plan.
 - Dzień dobry – powiedziała nauczycielka.
 - Dzień dobry – odparła klasa.
 - Słyszała pani, co wczoraj przydarzyło się Antkowi –
powiedziałam z udawanym przerażeniem na twarzy.
 - Nie, nic nie wiem, a stało się coś poważnego? 
 - Antka wczoraj zatrzymała policja, po tym jak przebił
koło w samochodzie dyrektora.
 - Co wy mówicie? Co wydarzyło się dalej? – zapytała
zainteresowana nauczycielka.
Teraz popuściłam wodze swojej fantazji i opowiadałam
dalszą historię przez kolejne dwadzieścia minut.
 - Straszne – rzekła zaniepokojona nauczycielka. Pani
spojrzała na zegarek i powiedziała:
 - Nie zdążę już nikogo spytać, zapiszcie proszę temat
lekcji.
Spojrzałam porozumiewawczo na Wojtka i wiedziałam,
że sposób zadziałał. 

Zuzanna Pazdej

.

SPONA

Opowiadanie inspirowane powieścią Edmunda
Niziurskiego"Sposób na Alcybiadesa". Jeśli chcesz
poznać więcej taktycznych sztuczek na przetrwanie w
szkolnej dżungli, koniecznie przeczytaj lekturę.
Następnie spokojnie możesz wcielać w życie Wielki
Asocjacyjny Bluff, Uczynki Korzystnie
Dezorganizujące i zapuszczanie Węża Morskiego. 

.

red.
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Jak rozpoznać nastrój psa?

Pies porusza ogonem, aby porozumiewać się i
wysyłać sygnały. Gdy pies macha podniesionym
ogonem to znaczy, że rozpoznał swojego pana lub
przyjaciół. Gdy ogon skierowany jest ku dołowi,
oznacza to, że nie ma złych zamiarów, ale
prawdopodobnie zaatakuje, jeśli trzyma go nieruchomo
wyprostowanego ku górze. Ogon trzymany między
łapami oznacz strach, jeśli zaś nim wcale nie porusza,
znaczy to, że nie wie, co zrobić.

Martyna

Papugi dzielą się na różne gatunki i każdy z nich ma
swoje charakterystyczne cechy. Decydując się na
papugi,pamiętajmy, że ptak to nie zabawka. Wymaga
naszej bezwzględnej opieki i troski.

Nimfy są jednymi z najpopularniejszych papug
trzymanych w domach,  zawładnęły sercami wielu
miłośników ptaków na całym świecie. Są łagodne i
spokojne, łatwo się rozmnażają i nie sprawiają
problemów hodowcy.

Papuga Żako jest średnim ptakiem, długość ciała
wynosi do 33 cm. Samiec i samica są jednakowo
ubarwione. W  jego upierzeniu przeważa kolor szary z
białymi elementami, i potrafi przeżyć nawet 70 lat.
                                          Agata i Natalia

;)

.

Dlaczego choinka nie jest głodna?
– Bo jodła
Jakie są objawy świńskiej grypy?
– Leżysz i kwiczysz
Co robi piłkarz na ulicy?
– Stoi w korkach
Co robi  9 złotych w portfelu?
– Ledwo dycha

Wybrały: Madzia i Antosia

.

int.

.
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Pasowanie na czytelnika i wizyta przedszkolaków
19 grudnia 2016 r. odbyło się pasowanie uczniów klas
pierwszych na czytelników biblioteki szkolnej.
Uczniowie klasy 5c (narrator - Nikola, księżniczka -
Oliwia, Zuzia R.  i Zuzia Sz. - służba, Gabrysia - ogień,
Bartek – król, Kuba i Nikodem oraz Olaf jako rycerze)
wprowadzili swoich młodszych kolegów w świat
książek inscenizacją na podstawie tekstu Stevena
Lentona „Księżniczka Julka, Smok i Rycerze
Niedorajdy”. Pierwszoklasiści złożyli przyrzeczenie, że
będą czytać książki, otrzymali pamiątkowy dyplom i
zakładki do książki. Wreszcie nadszedł czas na
zwiedzanie biblioteki szkolnej, zapoznanie z jej
zbiorami, regulaminem, zasadami udostępniania
księgozbioru, a przede wszystkim na pierwsze
wypożyczenie książki.

Humorystyczne przedstawienie podziwiali także
przedszkolacy, dzieci  z grupy Muchomory,
Przedszkola Publicznego nr 19. Wiele atrakcji
przysporzyła maluchomom scena, podczas której
dzieci miały obudzić króla. Było dużo śmiechu i
zabawy. Uczniów do występu przygotowała Magda
Riske, a scenografia powstała pod kierunkiem pani
Bogusławy Różańskiej.

Zachęcamy do pisania i rozwijamy twórczość
literacką

Po raz kolejny biblioteka szkolna prowadziła akcję
zachęcają uczniów naszej szkoły do pisania książek,
zarówno dla przyjemności, jak i do wykonania pracy
konkursowej. Laureaci poprzednich edycji konkursów
ar ty s ty c z ny c h: Paweł i Maciej z klasy
5b oraz Matylda, Zuzia i Robert z klasy
3c gimnazjum uatrakcyjnili zajęcia z uczniami
zorganizowane pod hasłem „I ty potrafisz napisać
książkę”. Wypowiedzi młodych ludzi,  o tym skąd
czerpią pomysły i jak przebiega praca nad ich
autorskimi dziełami wzbudzają zainteresowania  i
mobilizują młodsze dzieci do działania.  
15 listopada odbyły się w bibliotece szkolnej warsztaty
literackie prowadzone przez pana Marka
Makowskiego - pasjonatem pisania, autora bajek i
opowiadań dla dzieci  i dorosłych. Uczestniczyły w
nich reprezentantki z koła dziennikarskiego (Madzia i
Antosia  z klasy 5d ) oraz zainteresowani i uzdolnieni
gimnazjaliści z klas 2c, 2f i 3c. Młodzi ludzi dzielili się
swoimi refleksjami i przemyśleniami na temat literatury
i opowiadali o własnej przygodzie z pisaniem. 

Magda Riske

Pasowanie na czytelnika

.

MR

.
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Znamy już wyniki konkursu na najpiękniejszą
zakładkę do książki !

Na początku stycznia został rozstrzygnięty konkurs
plastyczny dla uczniów klas czwartych pt. ,,By czytać
się chciało, zakładkę zrób wspaniałą”. Przy ocenie
prac brano pod uwagę: pomysłowość, różnorodność
materiałów wykorzystanych do wykonania zakładki,
oryginalność oraz estetykę.
Wyniki przedstawiają się następująco:
·  I miejsce – Nadia Kałabuk, kl. 4d
·  II miejsce – Wiktoria Dowgird, kl. 4d
·  III miejsce – Wojciech Breitenbach, kl. 4a
Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za
udział, a laureatom gratulujemy. Organizatorkami
konkursy były: Małgorzata Biała i Ewa Dąbkowska.

.

Stworzyły książkę!
W 2016 roku Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Pantaleona Szumana w Pile ogłosiła po raz szósty
konkursy artystyczne pt. „Stwórz własną książkę”
oraz fotograficzny pt. „Tak Czytam!”, dla dzieci i
młodzieży z powiatu pilskiego.
Biblioteka szkolna włączyła się do konkursu
zachęcając i otaczając opieką uczniów, którzy wyrazili
chęć napisania książki.
Napisać własną książkę i do tego zaprojektować od
pierwszej do ostatniej strony nie jest łatwo. A samo
czytanie nie zna granic.
Jury, pod przewodnictwem Marii Kulik (Polska Sekcja
IBBY), najwyżej oceniło książki samodzielne. Ciekawe,
bogate wyobraźnią i wymową literacką, pomysłowe
edytorsko.
W konkursie wyróżniono 32 książki, 71 autorów.

Aleksandra Szymczaki Wiktoria Przybylska z klasy
4b stworzyły książkę "Świat psów" i zostały

laureatkami konkursu.
Serdecznie gratulujemy!

(źródło: PiMBP w Pile)  Magda Riske

Elektroakustyka to jest moja pasja 
16 grudnia uczniowie klas 6 i dzieci z klasy 3h
uczestniczyli w spotkaniu z Kacprem Spekiem -
absolwentem naszej szkoły. Obecnie  uczniem ZSP 1
 im. Hipolita Cegielskiego w Pile.
Zaproszony gość z pasją opowiadał młodszym
kolegom i koleżankom  o swoich zainteresowaniach:
(muzyce, elektronice, elektroakustyce,
psychoakustyce, fonografii) i pomysłach na spędzanie
czasu wolnego, które czerpie z domu rodzinnego oraz
z własnych doświadczeń. Inspirują go również do
działania osoby, które spotyka na swojej drodze
życiowej. Kacper zaprezentował widzom rodzaje
głośników, budowę oraz wyjaśnił zasady ich działania.
Uczestnicy spotkania mieli możliwość wysłuchania  i
porównania utworów prezentowanych na różnych
nośnikach i sprzętach  z czasów, w których nie było
takiej technologii, jak dzisiaj. 
Dziękujemy za interesujące spotkanie i doznane
wrażenia, trzymamy kciuki za ciekawe plany na
przyszłość.

Zorganizowała Magda Riske
Spotkanie z K. Spekiem

.
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Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
dobiegł końca, związane z nim emocje jeszcze nie
opadły, a działania nie dobiegły końca.
Podczas 25. Finału WOŚP zadeklarowano rekordową
kwotę  - ponad 62 milionów złotych!
  W Pile świętowaliśmy ten dzień, biorąc udział w biegu
:  „Pobij dystans sercem”
Bieg rozpoczął się startem wspólnym, a każdy z
uczestników w swoim tempie i na miarę swoich sił
pokonywał kolejne okrążenia wokół stadionu MOSiR w
Pile.

.

Wolontariusz WOŚP

Można było także uczestniczyć w licytacjach WOŚP i
oglądać występy pilskich grup tanecznych podczas 25.
Finał WOŚP w Pile w Regionalnym Centrum Kultury. 
 Kajetan Krasowski wraz z innymi harcerzami był
jednym ze 120 tysięcy wolontariuszy WOŚP.

Agata

Schody uczą... pierwszej pomocy!
Schody w naszej szkole zyskały nowe oblicze. Dzięki
przyklejonym na kolejne stopnie krótkim hasłom na
widocznym żółtym tle, mamy możliwość każdego dnia
utrwalania zasad postępowania w kryzysowej sytuacji. 
Pomysłodawcą i realizatorem nietypowej lekcji jest
radny Rady Miasta Piły pan Jacek Bogusławski.
Serdecznie dziękujemy za ten nietuzinkowy sposób
przyswojenia zasad pierwszej pomocy.

.

REDAKCJA WYDANIA: 
Agata Krauz, Oliwia Kotowska, Natalia Bohatkiewicz,
Zuzanna Riske, Maja Pszczółka, Maria Wieczorek,

Magda Sierhart, Natalia Baszyńska, Dominika
Kobiołka, Zuzanna Pazdej, Antonina Gąsior, Martyna

Szperkowska Mańkowska
OPIEKUNOWIE: 

panie Karolina Strógarek i Karolina Pawłowska  
 KONTAKT: niecodziennikszkolny@gmail.com

Agata

Kajtek

KS
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