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21 września 2017 roku siedemnaścioro uczniów, którzy
w poprzednim roku szkolnym uczęszczali do Szkoły
Podstawowej w Zespole Szkół nr 2 im. Królowej Jadwigi
w Pile, otrzymało nagrody finansowe Prezydenta Miasta
Piły za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia
sportowe.
 Nagrody zostały wprowadzone 6 lat temu na wniosek
prezydenta Miasta Piły Uchwałą Rady Miasta Piły w
sprawie lokalnego programu wspierania edukacji
uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. 
Aby otrzymać to zaszczytne wyróżnienie, należało spełnić
trzy kryteria: "sportowcy" w kategorii szkół podstawowych
musieli osiągnąć średnią ocen na koniec roku szkolnego
min. 4,50 i zachowanie min. bardzo dobre, wywalczyć co
najmniej III miejsca (indywidualnie lub zespołowo) w
mistrzostwach Wielkopolski w zawodach organizowanych
przez Szkolny Związek Sportowy lub inne związki sportowe
lub zajęcie min. VIII miejsca (indywidualnie lub zespołowo) w
zawodach rangi Mistrzostw Polski organizowanych przez
związki sportowe. Kandydaci do stypendium naukowego w
kategorii szkół podstawowych musieli pochwalić się średnią
ocen przynajmniej 5,50 i wzorowym zachowaniem i
szczególnymi osiągnięciami w konkursach, olimpiadach,
turniejach na szczeblu:
miejskim, objętym patronatem Prezydenta Miasta Piły – od I
do III lub uzyskanie tytułu laureata,
powiatowym, organizowanym przez jednostki samorządu
terytorialnego – od I do VI miejsca lub uzyskanie tytułu
laureata, rejonowym, organizowanym przez Kuratorium
Oświaty, MEN lub Stowarzyszenie Gmin i Powiatów
Wielkopolski – od I do IX miejsca lub uzyskanie tytułu
laureata,
wojewódzkim, organizowanym przez Kuratorium Oświaty,
MiEN lub Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski –
od I do XII miejsca lub uzyskanie tytułu laureata,
ogólnopolskim, organizowanym przez Kuratorium Oświaty,
MEN - od I do XV miejsca lub uzyskanie tytułu laureata.
Stypendia otrzymali: Alicja Bąbińska, Agata
Brandenburger, Martyna Budniok, Paweł Bujacz, Michelle
Chura Quispe, Bartosz Czyż,  Jakub Danielewicz, Wiktoria
Gembara,  Zuzanna  Gniot, Dominika  Kobiołka, Julia
Kowalska, Michał Lorenc, Weronika Nadskakuła, Wiktoria
Przybylska, Natalia  Szarejko, Zuzanna
Szybiak, Aleksandra Szymczak.

Gratulujemy zdobytych wyników w nauce i w zawodach
sportowych oraz  życzymy kolejnych sukcesów w
nowym roku szkolnym.

Agata

https://www.facebook.com/pg/miastopila

https://www.facebook.com/pg/miastopila
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Rowerzyści jadą jeden za drugim po rozgrzanym asfalcie.
Wyjeżdżają z centrum miasta i nagle otacza ich
intensywna zieleń lasu sosnowego. Słońce grzeje ich w
plecy, wiatr owiewa twarze. Roześmiane głosy
rozbrzmiewają echem w dotąd milczącym lesie.

W sobotni poranek grupa uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 w Pile
postanowiła oderwać się od swoich komputerów i wyjść z domu na
zorganizowany przez koło turystyczne rekreacyjny rajd rowerowy.
Pomysłodawcą i głównym organizatorem rajdu był nauczyciel matematyki –
Andrzej Bąk. Skąd taki pomysł u matematyka? „Moją pasją od najmłodszych
lat są różnego rodzaju wędrówki i chciałbym nią zarazić naszą szkolną
młodzież” - opowiadał - „Rajdy mają na celu poszerzanie wiedzy o
środowisku lokalnym, pozwalają poznać florę, faunę i podziwiać krajobrazy
okolic naszej Piły.”
Młodzi rowerzyści przyjechali na miejsce zbiórki przed szkołą  o dziewiątej.
Razem z opiekunami wyruszyli w drogę. Pokonali siedem kilometrów, żeby
dostać się nad Płotki. Następnie drogą w kierunku Zelgniewa przejechali
jeszcze około trzech kilometrów. W miejscu postoju, na pięknej polanie w
lesie przygotowali z przywiezionego prowiantu niewielki piknik. Po kilku
minutach odpoczynku rozpoczęli grzybobranie. W szybkim tempie zapełnił
się rowerowy kosz podgrzybkami i gąskami. Po dwóch godzinach relaksu
opiekunowie zadecydowali, że czas wracać. Droga powrotna minęła
dzieciom przyjemnie w promieniach południowego słońca.
Nauczyciele uważają, że tego typu rozrywka dobrze wpływa na ich kontakty
z uczniami „Dzieciaki jeżdżąc na rowerach, bawią się, rywalizują ze sobą,
ale też czasami się kłócą. Tak spędzany czas na pewno zbliża je do siebie.

My też dzięki rajdom poznajemy dzieci lepiej, dowiadujemy się dużo o ich
życiu, rodzinach, o tym co lubią, jakie mają zainteresowania” -
skomentowała jedna z opiekunek biorących udział w rajdzie. Okazuje się, że
dzieciaki również lubią spędzać czas ze swoimi wychowawcami. Wojtek 
jest tego świetnym przykładem: „Jeżdżę, żeby zabić czas i najczęściej,
żeby pogadać z panem Bąkiem.” Jednak dla większości z nich jest to
przede wszystkim dobra zabawa i okazja do spotkania z rówieśnikami. 
Bezpieczeństwo podczas takich wypraw jest bardzo ważne, dlatego
warunkiem wzięcia udziału w rajdzie jest to, że każdy uczestnik musi mieć
na głowie kask podczas przejazdu. Konieczna jest również pisemna zgoda
rodziców.
Szkoła gorąco zachęca uczniów do brania udziału w tego typu
przedsięwzięciach. Wynika to z tego, że obecnie uczniowie spędzają
zdecydowanie zbyt wiele czasu przed ekranami, w zamkniętych
pomieszczeniach. Często brakuje im ruchu i otwartej przestrzeni, dlatego też
szkoły oferują im aktywne formy wypoczynku.„Musimy zawsze pamiętać o
tym, że jest to pewna alternatywa spędzania czasu wolnego.” - mówi
Magdalena Idzikowska-Zbroniec, pedagog ze Szkoły Podstawowej nr 11 w
Pile - „Dzieciaki nie marnują go przed telewizorami, przy tabletach, przy
komputerach, tylko wychodzą na świeże powietrze, ruszają się, dotleniają.
Od razu ich mózgi lepiej funkcjonują.”

Martyna Podanowska
absolwentka ZS2 w Pile,

 obecnie studentka dziennikarstwa międzynarodowego 
na Uniwersytecie Łódzkim

Rowerowe szaleństwo

.

Rajdy turystyczne w roku szkolnym 2017/2018:
1. Rajd rowerowy – wrzesień,
2. Sobota na Dwóch Nóżkach – rajd pieszy - październik,
3. Pożegnanie lata – rajd rowerowy – październik,
4. XXI Piknik Marciński – listopad,
5. Andrzejkowy rajd rowerowy – listopada,
6. „Sobota na Dwóch Nóżkach” rajd pieszy – grudzień,
7. Zimowy spacer – rajd pieszy – styczeń,
8. Śnieżny spacer - luty
9. Wiosenny rajd rowerowy – marzec,
10. Wielodyscyplinowy rajd „Wiosenne przebudzenie” – marzec,
11. Rajd „Po zdrowie” – kwiecień,
12. Rowerowa majówka – maj,
13. Ogólnopolski Rajd Staszicowski – czerwiec.
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Pewnie słyszeliście na języku polskim o poprawności językowej, nie zawsze
jednak stosujemy się do jej zasad. Scratchowy poradnik językowy pomoże
Wam zapamiętać prawidłowe wyrażenia. Zapraszam na pierwszą lekcję
SuperKoderów.
Zaimek ja ma dwie formy celownika: akcentowaną mnie i nie
akcentowaną mi. Reguła mówiąca o użyciu zaimków krótkich bądź pełnych
(dłuższych) jest prosta. Zaimki pełne zawsze muszą się pojawić na
początku zdania. Mówimy: Mnie się to nie podoba; Tobie przyrzekałem;
Ciebie proszę o pomoc; Jemu się to przytrafiło. Tak więc kiedy ktoś Was
pyta: Komu jeszcze gadżet?, zawsze odpowiadajcie: Mnie (a nie: mi).

Tomek 

Ufo?

.

Naukowcy natrafili na tajemnicze sygnały, które
mogą świadczyć o istnieniu życia poza naszą
planetą. Wiadomo, że zarejestrowane sygnały
pochodzą z odległej galaktyki. Celem projektu
założonego w 2015 roku przez naukowca
Stephana Hawkinga było odnalezienie oznak
życia we wszechświecie. Krótkie sygnały radiowe
to jedna z największych współczesnych tajemnic
wszechświata.
Kto wie, może niedługo poznamy naszych
sąsiadów z innych galaktyk. Ciekawe, jak ich
sobie wyobrażacie?

Agata

Dzień Chłopaka 5a

:)

"Śmiejcie się dużo, uczcie się mało,
na klasówkach ściągajcie śmiało,
bądźcie mądrzejsi niż komputer,

szybsi niż japoński skuter."
Takie życzenia  złożyłyśmy chłopakom 30 września. Poza tym w każdej
klasie dziewczęta przygotowały inne szalone niespodzianki i superatrakcje.
Niektórzy poszli do kina "Helios",  a inni pograć w kręgle na Boowling. Byli
panowie, którym dziewczyny upiekły specjalne, czekoladowe babeczki lub
urządziły miłe spotkanie przy pizzy. W wielu klasach chłopcy otrzymali 
także upominki. 
Nie można mylić tego święta z Dniem Mężczyzny, który przypada 10
marca. Chociaż nie zaszkodzi złożyć podwójnych życzeń. Więc jeśli
zapomniałyście o swoich kolegach, możecie zaplanować niespodziankę w
marcu.

Agata

Tomek i Daniel
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Agata
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Uczniowie klasy 4 DSD

Zbieramy książki

STOP CYBERPRZEMOCY
3.10.2017 roku klasy szóste i siódme wzięły udział w spotkaniu z st.asp.
Rafałem Badurą. Nasz gość scharakteryzował zjawisko cyberprzemocy,
które na pozór niewinne, może wyrządzić ogromne szkody. Policjant zwrócił
szczególną uwagę na prawidłowe korzystanie z sieci, które nie sprawi, że
staniemy się ofiarami cyberprzemocy. Przestrzegał nas, abyśmy nie
wstawiali zdjęć lub filmów bez zgody prezentowanych osób. Przedstawił
przepisy prawne dotyczące przestępstw w sieci i adresy, pod które mogą się
zgłosić ofiary przestępstw w sieci. Zajęcia bardzo nas zainteresowały.

Filip

SPOTKANIE Z POLICJANTEM

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

Kyshyshian, Cyprian Ratajewski, Tomasz Chlebek
OPIEKUNOWIE: panie K. Strógarek i K. Pawłowska  

KONTAKT: niecodziennikszkolny@gmail.com

.

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH
26 września obchodziliśmy  Międzynarodowy Dzień Języków Obcych.
To święto ma na celu podkreślenie, jak ważne jest uczenie się języków
obcych, motywowanie uczniów do doskonalenia swoich umiejętności
lingwistycznych oraz rozwijanie zainteresowań historią i kulturą innych
obszarów językowych, uświadomienie uczącym się roli i znaczenia
znajomości języków obcych w rozwijającej się Europie i świecie. Tego dnia
osoby, które uwidoczniły swoje zainteresowanie nauką języka obcego, nie
były pytane. W naszej szkole uczymy się języków: angielskiego,
francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego.

Maja i Agata
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