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   Rozpoczęcie roku

   Żegnaj lato na rok
Cieszyć się, czy smucić?

Pomyślnych wiatrów w nowym
roku szkolnym
                              życzy
Redakcja

W tym roku miejską inaugurację roku szkolnego przygotowała 
Szkoła Podstawowa nr 3. Na uroczystość zostały zaproszone
klasy z każdej szkoły. Naszą szkołę reprezentowała klasa VI a 
z wychowawczynią p. Żanetą Bąk. Oprócz powitań i przemówień
mieliśmy okazję zobaczyć występy artystyczne. Bardzo nam się
podobał występ artystki, która grała na wiolonczeli. Ciekawe
wykonanie piosenki, nawiązującej do rozpoczęcia roku szkolnego,
zaprezentowała grupa dziewcząt.

W naszej szkole z powodu deszczu uroczystość odbyła się 
w auli, a uczestniczyły w niej klasy I i IV. Pozostali uczniowie
spotkali się ze swoimi wychowawcami w klasach. Życzymy
wszystkim ciekawości w zdobywaniu wiedzy i wspaniałych
przyjaźni.

Julia Krokos & Ola Jurek

Uroczystość w auli
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NARODOWE CZYTANIE
"WESELA"

W sobotę w całej Polsce odbyło się Narodowe
Czytanie dramatu "Wesele", pióra Stanisława
Wyspiańskiego. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna
zorganizowała czytanie przed gmachem placówki przy
ul. Bydgoskiej 21.

Przygotowano wspaniałą dekorację: słoneczniki 
w wazonach, suto zastawiony stół, wystawa
reprodukcji dzieł malarskich Wyspiańskiego i muzyka
ludowa w tle. Przybyłych na to spotkanie powitała
dyrektor biblioteki w Pile - Beata Walczak.
Opowiedziała o idei Narodowego Czytania.
Przedstawiła genezę dramatu Wyspiańskiego oraz
zaprosiła do wspólnego czytania.

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa
Salezjańskiego  w Pile pod opieką polonistki
Małgorzaty Drab przeczytali z podziałem na role

części aktu I i  II. Ubrani w stroje z epoki, siedząc m.in.
na sianie, wprowadzili publiczność w odpowiedni
nastrój.

Na koniec do czytania włączył się pan Andrzej
Nisiewicz, który w brawurowy sposób przeczytał
zakończenie dramatu – rozmowę Chochoła z Jaśkiem.

Dwie uczennice z Zespołu Szkół Gastronomicznych,
w krakowskich strojach, stemplowały pamiątkową
pieczęcią przyniesione przez zebranych egzemplarze
"Wesela", wręczając folkowe zakładki. Rozdawały
także najpopularniejsze cytaty z utworu
Wyspiańskiego.

Imprezie towarzyszyła wystawa prac malarskich
nauczycielki języka angielskiego z Zespołu Szkół
Gastronomicznych w Pile pani Anny Buchta. 

Organizatorkami imprezy z ramienia Publicznej
Biblioteki Pedagogicznej były Aleksandra Kaczmarek i
Lidia Bochan.
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NARODOWE CZYTANIE "WESELA"
Tekst i fot.: Aleksandra Kaczmarek

Uczniowie liceum w roli aktorów

Powitanie miłośników Wyspiańskiego
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ACH, WAKACJE!
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   Humor

Na wakacjach:
- Przepraszam,
czy pani synek to
ten, który nosi
wodę w moim
słomkowym
kapeluszu?

- Nie, mój synek
właśnie
sprawdza, czy
pani radio działa
pod wodą...

Na wakacjach słońce świeci        Ptaki patrzą, wszystko widzą
i śmieją się wszystkie dzieci.       i ciekawie nam się dziwią.
Jest radośnie, jest wesoło            Ale wreszcie szkoła wraca,
i zabawę widać wkoło.                  i niemała jest tam praca.

No a w morzu wody wiele,                               Kinga Leszczyńska
każde dziecko się tam śmieje.

Cudowne zachody słońca

Frapujące wyprawy w góry

S.G.

S.G.
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Źródło:

                           Zachęcam do lektury            

 W te wakacje moje serce podbiła seria
książek „Jaśki” oraz „Jaśki Repeta”. Książki
te zostały napisane przez Jeana-Philippea
Arou-Vignod. Mimo tego, że już jakiś czas
temu przeczytałam je, w te wakacje
zdecydowałam się sięgnąć po nie
ponownie. 
Akcja książki toczy się we Francji. 
Bohaterami jest sześciu synów, a każdy ma
na imię Jan z  dodaniem kolejnej literki
alfabetu. Ich tata to bardzo surowy i
stanowczy pan, a mama zawsze
zorganizowana i spokojna. Trochę broni
synów przed ojcem. 

Najstarsi bracia, Jan-A i Jan-B dowodzą
pozostałym rodzeństwem, co oczywiście jest
źródłem wspaniałego humoru w książce. W ich
rodzinie nie da się nudzić! Bracia chodzą ubrani w
te same kraciaste koszulki i krótkie spodenki z
katalogu nowoczesna rodzinka. Każdy dzień
chłopcy zamienią w ciekawą przygodę! Serdecznie
wszystkim polecam!
Zanim sięgniecie po obowiązkowe lektury przyda
się coś lekkiego, co zdecydowanie poprawi humor
tym, którzy nie lubią chodzić do szkoły.

Anna Traczyk
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   Tegoroczne wakacje spędziłam bardzo aktywnie.
Tydzień byłam w Henrykowie - to ośrodek
wypoczynkowy nad jeziorem. Kolejne siedem dni
byłam nad morzem w Ustroniu Morskim. Ale najlepszy
czas to wakacje spędzone na wsi.
   Dębowo to wieś, w której mieszka moja rodzina.
Byłam tam aż trzy tygodnie. Zawsze, gdy do nich
przyjeżdżam, jeździmy wieczorami na rowerach. Moja
ciocia przygotowuje nam pyszne, wiejskie obiady.
Pewnego dnia całą rodziną pojechaliśmy na pole
uprawne. Bardzo ciężko tam pracowaliśmy. Praca ta
polega na wyrywaniu chwastów z buraków. Nawet mi
się podobało, bo nie było tak gorąco, więc praca poszła
szybko. W kolejnym dniu moja kuzynka
i ja podjeżdżałyśmy traktorem z przyczepą po kostki
ze słomy, ponieważ były żniwa. Dorośli wrzucali
słomiane kostki na przyczepę. Często gdy tam jestem,
robimy sobie zdjęcia w polu. Zawsze jest pięknie niebo,
w ciepłych kolorach. Moim marzeniem jest
przeprowadzenie się na wieś, 
a najlepiej w pobliże moich kuzynek.
  Bardzo lubię tam jeździć. Zawsze kiedy mamy wolny
czas, spotykamy się. Mam nadzieję, że w następne
wakacje też będę miała okazję je odwiedzić.

Kasia Jaryst

Kasia z kuzynką

Czy wiecie, że...

W Stanach Zjednoczonych w szkole istnieją oceny
od A do F, przy czym F jest najsłabsza.

W Wielkiej Brytanii większość uczniów chodzi w
mundurkach. Każda szkoła ma swój krój i barwę.

W Japonii klasy liczą ponad 40 osób. Każda
placówka musi mieć boisko zewnętrzne, basen i
dwa boiska do koszykówki w hali. W szkole
podstawowej uczniowie noszą czapki. Ich kolor
wskazuje, co to za klasa.

W Argentynie ocen jest aż dziesięć - od jedynki do  
dziesiątki. Żeby zdać do następnej klasy, nie można
mieć niższej oceny niż czwórka.

W Australii rok szkolny trwa od stycznia do
początku grudnia. Podzielony jest na 4 okresy po
ok. 10 tygodni. Po każdym okresie są
dwutygodniowe ferie: jesienne, zimowe i wiosenne. 

Wybierzcie, do której szkoły chcielibyście chodzić?

K. J.
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