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???

Historia lubi się powtarzać.

 Co się stało z neonem z ZS2?

W poniedziałkowy poranek 4 września 2017 roku, oprócz deszczu, który zaskoczył
wszystkich podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego, zaintrygowało uczniów
tajemnicze zniknięcie neonu z nazwą szkoły. 

Uczniowie mieli różne tezy związane z tą sprawą. Jedni mówili, że chodzi o zmianę nazwy
szkoły, inni sądzili, że ktoś ukradł świecące litery. Niektórzy twierdzili, że spadł podczas
silnego wiatru wiejącego w połowie sierpnia.
W pierwszych dniach września postanowiłyśmy zbadać tajemniczą sprawę zniknięcia
napisu. Udałyśmy się więc do gabinetu pana dyrektora Grzegorza Wądołowskiego, aby
wyjaśnić tę kwestię. "Neon został zdemontowany z powodu zmiany nazwy szkoły i
wyeksploatowania"- oświadczył pan dyrektor. "Obecnie został zabezpieczony i schowany."
Na pytanie o nowy neon nie otrzymałyśmy odpowiedzi, gdyż jeszcze nie ma decyzji w tej
sprawie.

Przy okazji zapytałyśmy o konieczność zmiany legitymacji szkolnych. Do końca września
gospodarze klas zobowiązani są zebrać zdjęcia, które muszą przekazać do sekretariatu
szkoły w celu wystawienia nowych legitymacji.

Pamiętajcie, od 1 września nasza placówka nosi nazwę: Szkoła Podstawowa nr 11 im.
Królowej Jadwigi. Historia lubi się powtarzać... Powrócono do nazwy sprzed 27 lat.
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Tortilla na słodko

Składniki: 1 placek tortilli, 1 banan, słoik nutelli

Sposób przygotowania:

1. Posmaruj placek tortilli nutellą, a następnie połóż na nim obranego banana
w całości.
2. Zwiń całość w rulonik i pokrój na kawałki. 
3. Następnie ułóż wszystko na talerzu lub zapakuj do pojemnika na
śniadanie.

SMACZNEGO!
Maja Pszczółka

Piórnik - cukierek
Potrzebne przybory:
klej na gorąco, materiał i kwadratowy kawałek filcu, ruchome
oczka, zamek, gumki (loombands, recepturki), długopis.

Sposób przygotowania:
Rozłóż tkaninę wzorem (część zewnętrzna) do spodu. Następnie ułóż
kawałek filcu na środku tkaniny. W dalszej części użyj pistoletu z klejem na
gorąco i połóż pas kleju na górnej krawędzi filcu. Potem załóż górną część
tkaniny na filc z nałożonym klejem. Powtórz czynność w odniesieniu do
dolnej krawędzi filcu i tkaniny. Następnie połóż zamek pośrodku filcu, nałóż
klej na jego górnej stronie. Teraz należy zagiąć górną część tkaniny
przyklejonej wcześniej do filcu w taki sposób, aby zetknęła się z
posmarowaną klejem górną częścią zamka. Następnie powtórz czynność
na dolnej części zamka. Teraz należy zamknąć końce naszego piórnika
poprzez ich sklejenie. Można również ozdobić nasze dzieło poprzez
naklejenie różnych wesołych elementów. Wreszcie należy „ściągnąć”
końcówki piórnika i związać (zabezpieczyć) je gumkami – tak jak robi się
„koński ogon”.

Agata Cieśla

Piórnik - cukierek

:)Drugie śniadanie

Tortilla na słodko
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Pożegnalny daab

Już wystartowała 8.  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.

Dołączcie do #juniorlab i redakcji
"Niecodziennika Szkolnego"!

Pamiątki z Uniejowa

8. edycja

.

Letnia Szkoła Dziennikarstwa
Junior Media w Uniejowie

W wakacje brałyśmy udział w Letniej Szkole Dziennikarskiej Junior
Media w  Uniejowie. Była to nagroda, za zajęcie pierwszego miejsca w
rankingu gazetek szkolnych organizowanym przez Polska Press Grup
w projekcie edukacyjnym Junior Media.

Każdego dnia obozu miałyśmy warsztaty, na których uczyłyśmy się
podstaw dziennikarstwa. Najbardziej podobały się nam warsztaty
fotograficzne oraz ekscytujące  przeprowadzanie wywiadów z
przechodniami w ramach nauki redagowania krótkich form dziennikarskich.
Podczas pobytu czekały na nas liczne atrakcje np. wejście na basztę
zamkową, abecadło o chlebie w Zagrodzie Młynarskiej, park linowy,
zwiedzanie Geotermii. Po południu miałyśmy trzy godzinny relaksu w
uniejowskich termach. Były tam super zjeżdżalnie, solanka oraz rwąca
rzeka.Letnia szkoła była okazją do nawiązania nowych znajomości
pomiędzy dziennikarzami z różnych redakcji podczas imprez integrujących
–  gry w kręgle oraz dyskoteki w Klubie Boowling  i ogniska 
w Zagrodzie Młynarskiej. 
Pobyt w Uniejowie był dla nas dużą przygodą i ciekawym doświadczeniem.
Mamy nadzieję, że zdobyte umiejętności dziennikarskie oraz wakacyjny
relaks wpłyną pozytywnie na naszą pracę w redakcji. Zachęcamy również
wszystkich do pracy dziennikarskiej w naszej gazetce i brania udziału w
konkursach Junior Media.
W imieniu uczestniczek Letniej Szkoły Junior Media z redakcji
„Niecodziennika Szkolnego” chciałabyśmy złożyć najserdeczniejsze
podziękowania organizatorom za dobrze zorganizowane szkolenia i
wypoczynek, serdeczną pomoc i wesoło spędzony czas wolny.

Agata Krauz i Oliwia Kotowska
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5a w akcji!

SuperKoderzy z SP11

Sprzątanie Świata 2017 
- Nie ma śmieci, są surowce!

W tegorocznej edycji około 1000 uczniów z naszej szkoły segregowało
zebrane odpady. Z informacji przekazanej nam przez panią Jolantę
Borkowską wynika, że byliśmy najliczniejszą szkołą, która wzięła udział w
akcji. Poza tym przedstawicielka PRGOK pochwaliła uczniów z Jadwiżyna
za doskonałą znajomość zasad segregacji. Nawet najmłodsi uczniowie
wiedzą, że do żółtego worka trafiają opakowania po plastikach, do zielonego
szkło, a do niebieskiego papier. Efektem wyjścia były worki pełne śmieci,
które od razu były przez uczniów segregowane.
Tego dnia również  w Centrum Strzelectwa "Tarcza" odbyło się uroczyste
powitanie uczniów klas 4. Osiem nowych klas "czwartaków" otrzymało nowe
identyfikatory i słodką niespodziankę.

Agata Krauz i Oliwia Kotowska

.

Jest nagroda!

We wrześniu
otrzymaliśmy
informację, że Zespół
Szkół nr 2 im. Królowej
Jadwigi w Pile otrzymał
nagrodę główną w
ogólnopolskiej akcji
masowego czytania w
jednym momencie „Jak
nie czytam, jak
czytam”, która odbyła
się w czerwcu 2017r. "Jak nie czytam, jak czytam"

int.

REDAKCJA WYDANIA: Agata Krauz, Oliwia Kotowska, Maja Pszczółka,
Agata Cieśla,  Natalia Bohatkiewicz, Agata Brandenburger, Sofija
Kyshyshian

OPIEKUNOWIE: panie K. Strógarek i K. Pawłowska  

KONTAKT: niecodziennikszkolny@gmail.com

SuperKoderzy są wśród nas!
 Nasza szkoła zakwalifikowała się do pierwszej edycji ogólnopolskiego
programu #SuperKoderzy Fundacji Orange. Jesteśmy jedną z 135 szkół w
kraju, która otrzyma grant finansowy w wysokości 3 tys. zł na zakup
niezbędnego sprzętu do nauki programowania. Klasa 6d oraz chętne osoby
nauczą się programowania w praktyce podczas zajęć, na których
realizowana będzie ścieżka dziennikarska "Dziennikarze przyszłości"
wykorzystująca program Scratch i Audacity do tworzenia reportaży -
podkastów. Już  SuperKoderzy zaczęli tworzyć poradnik językowy.

Podkast – forma
internetowej publikacji
dźwiękowej lub
filmowej.Nazwa wzięła
się z połączenia słów
iPod – odtwarzacz
muzyczny firmy Apple
i broadcast (z ang.
transmisja, przekaz).
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