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WYBORY SU
Pod koniec września szkolne tablice
informacyjne zostały zapełnione plakatami
wyborczymi kandydatów do Rady
Samorządu Uczniowskiego. 9.10.2017 r.,
pod czujnym okiem pani Karoliny
Pawłowskiej, odbyły się demokratyczne
wybory.  Każdy z uczniów klas IV-VII mógł
oddać głos na jednego z siedmiorga
kandydatów.
Po przeliczeniu wszystkich głosów 
w składzie Prezydium SU znaleźli się: 

Przewodnicząca:
 Agata Brandenburger

Zastępcy:
Natalia Bohatkiewicz,

Klaudia Krawiec
Członkowie:

Filip Radeberg-Skorzysko
i Marta Mierzwa

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i
życzymy owocnej pracy w roku szkolnym
2017/2018.
Opiekunowie SU: pani Karolina Pawłowska

i pani Marlena Przybył
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wyzwanie#1

UWAGA KONKURS!!!
Przygotuj  i przeprowadź wywiad prasowy na temat:
„Moja pasja” z dowolnie wybraną osobą. Tekst prześlij
nam e-mailem na adres:konkurs@juniormedia.pl  do
6 listopada 2017 r. Wywiad musi mieć długość od 1800
do 5400 znaków ze spacjami! 
Nagrody
I miejsce – smartfon NTT N-Phone N02 5” + gadżety
Junior Media + 10 pkt. na konto redakcji w rankingu
#juniorlab;
II miejsce – tablet Lenovo TAB2 A7-10 7" + gadżety
Junior Media + 10 pkt. na konto redakcji w rankingu
#juniorlab;
III miejsce – dyktafon Olympus  + gadżety Junior
Media + 10 pkt. na konto redakcji w rankingu
#juniorlab.
Więcej informacji udziela pani Karolina Strógarek

8 zasad przeprowadzenia dobrego wywiadu
według dziennikarza "Dziennika Łódzkiego"

Sławomira Sowy.
1. Wybór rozmówcy i tematu.
2. Solidne przygotowanie.
3. Ustalenie listy pytań.
4. Rozmowa "twarzą w twarz" z rozmówcą.
5. Reagowanie na odpowiedzi rozmówcy podczas
wywiadu.
6. Uważne redagowanie wywiadu.
7. Autoryzacja.
8. Praca nad tytułem.
Więcej wskazówek znajdziecie na stronie:
http://www.juniormedia.pl/juniorlab/wyzwanie-sztuka-
wywiadu

.

Zostań średniowiecznym władcą
To jedna z wielu gier od Creative Asembly z serii Total
War. Akcja  rozgrywa się w średniowiecznej Europie i
w części Afryki,  po odblokowaniu wielkich żaglowców
można również skolonizować wschodnie wybrzeża
Ameryki. W grze chodzi o to, żeby posiadanym
państwem podbić inne kraje. Na początku gry możemy
wybrać jedno z pięciu państw (Wenecję, Hiszpanię,
Cesarstwo Niemieckie, Anglię i Francję). Po wybraniu
jednego z dwóch trybów, możemy odblokować resztę
państw np. Polskę. Zadaniem w grze jest zbudowanie 
gospodarki, dzięki której będziemy mogli utrzymać
przy życiu potężną armię i flotę. Podczas bitwy
decydujemy, czy my prowadzimy armię do boju, czy
nadzór sprawuje komputer. Polecamy.          Gracjan i
Zosia
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Pewnie niektórzy z was pasjonują się ekologią i
przyrodą lub lubią zwiedzać różne miejsca o
nadzwyczajnej faunie i florze. 
Właśnie dla Was przygotowałam sprawozdanie z
wycieczek do Rezerwatu Kuźnik i Drawieńskiego
Parku Narodowego zorganizowanych we wrześniu
przez Ligę Ochrony Przyrody w  ramach
projektu dotowanego przez gminę Piła pn.„Ochrona
przyrody w Polsce – wielość form i bioróżnorodność
na przykładzie Drawieńskiego Parku Narodowego i
Rezerwatu Kuźnik".Te niezwykłe miejsca mieli okazję
zobaczyć uczniowie należący do Szkolnego Koła LOP
pod opieką pani Sylwii Solak-Kujawskiej. Gdy
dojechaliśmy na miejsce, od razu poczuliśmy różnicę.
Zamiast duchoty i spalin,  czuć było w powietrzu
orzeźwienie i świeżość. Muszę przyznać, że DPN to
niezwykły, pełen zieleni, tajemniczości i magii teren.
Można tam zaobserwować wiele rzadkich gatunków
ptaków takich jak kormorany, rybołowy, pustułki czy
orły bieliki , natomiast brzegi jezior zamieszkują bobry i
wydry. Zwiedziliśmy także starą elektrownię i starą
węgornię. Na pożegnanie upiekliśmy kiełbaski i
wróciliśmy do Piły. Kiedy patrzyłam na otaczającą nas
przyrodę, zrobiło mi się przykro, że nie mamy tak na
co dzień i że aż w tak wielkim stopniu niszczymy
Ziemię, która od zawsze była naszym
sprzymierzeńcem. Dlatego właśnie chciałabym prosić,
byście postarali się razem z osobami, które interesują
się ekologią,  pomagać Ziemi i przyrodzie.

                                        Agata B.

Monaco to owczarek niemiecki długowłosy, ma pół
roku, uwielbia się bawić, jego ulubiony gryzak to
pluszowa kaczka. W jaki sposób znalazł się w
moim domu?
W te wakacje odwiedziłam bardzo dużo  miejsc, ale
pod sam koniec wakacji pojechałam do mojej cioci,
która mieszka w małej wiosce o nazwie Chełpa’.
Największą atrakcją okazała się wizyta w hodowli
owczarków niemieckich. Kiedy weszliśmy do środka,
zobaczyliśmy małe pieski stojące w rządku.
Wszystkie miały oklapłe uszka, ale jeden z nich się
wyróżniał,  miał  stojące i skrzyżowane uszy. Podbiegł
do mnie, zaczął merdać ogonkiem. Wyraźnie próbował
dać mi znać, żebym go głaskała. Pani powiedziała, że
ma na imię Monaco. Był przeuroczy, pomyślałam
wtedy, że bardzo chciałabym go wziąć. Spojrzałam  na
mamę, widać było, że ona również jest zachwycona
Monaco. Popatrzyła na mnie i chyba od razu wiedziała,
o co mi chodzi. Powiedziała, że się zastanowimy, lecz
teraz musimy wrócić na obiad. Wzięłam wizytówkę z
nazwą hodowli oraz numerem telefonu do właścicieli i
poszłyśmy.
 Po długich naradach, stwierdziłyśmy, że weźmiemy
Monaco ze sobą.  Miałam ochotę skakać z radości.
Wzięliśmy wszystkie rzeczy, które mieliśmy u cioci i
poszliśmy po mojego pieska. Na wyprawkę dostał
zapas jedzenia, gryzaka i miskę. Podróż do domu
zniósł bardzo dobrze.

Paulina

Monaco

Rezerwat Kuźnik
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REDAKCJA WYDANIA: Natalia Bohatkiewicz, Agata
Brandenburger, Dominika Kobiołka, Gracjan Bartol,
Zosia Kalinowska, Wojtek Breitenbach, Paulina Zapiec,
Oskar Zimmermann
OPIEKUNOWIE: panie K. Strógarek i K. Pawłowska
KONTAKT: niecodziennikszkolny@gmail.com

ŻYCZENIA DLA NAUCZYCIELI

Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca
Pierwsza pomoc jest bardzo ważna.Najcenniejsze są
pierwsze cztery minuty po wypadku. Podobno, jeśli
udzielimy pierwszej pomocy, jeszcze zanim przyjedzie
karetka, zwiększamy szanse na przeżycie
poszkodowanego, nawet o 50 procent.W całej Polsce,
16  października odbyło się bicie rekordu Guinessa w
przywracaniu czynności serca. Wydarzenie miało
także miejsce także w naszej szkole. W
przedsięwzięciu wzięło udział około 140 osób z SP11 i
około 85 tysięcy z całej Polski! W zorganizowaniu tej
akcji pomogła szkolna grupa paramedyczna, ratownicy
medyczni oraz opiekunowie wydarzenia i grupy
paramedycznej, p. Dorota Fąs i p. Jolanta Badziąg.
Wszyscy uczniowie  ćwiczyli na fantomach
resuscytacje krążeniowo-oddechową (30 uciśnięć
klatki piersiowej i 2 wdechy ratownicze). Ratownicy
nadzorowali wszystko, ponieważ liczyła się także
jakość. Celem akcji była między innymi popularyzacja
wiedzy o zasadach pierwszej pomocy. Akcja ta odbyła
się już 5 razy. Nieoficjalnie wiadomo, że rekord został
pobity! 

Dominika

Bicie rekordu

Obchody Dnia Nauczyciela 
13 października w naszej szkole odbyły się obchody
Dnia Edukacji Narodowej. Przedstawienie przygotowali
uczniowie  pod opieką p. Karoliny Pawłowskiej i p.
Doroty Fąs. Na występ zaproszeni zostali wszyscy
pracownicy szkoły.
Przedstawienie zostało zaprezentowane z
przymrużeniem oka, bo przecież nie zawsze musi być
poważnie. Uczniowie odgrywali różne scenki ze
szkolnych lekcji, np. z odpowiedzi ustnej czy
spóźnienia  na zajęcia i wykazali się przy tym dużym
poczuciem humoru oraz świetną grą aktorską. Było
naprawdę zabawnie. W tym dniu wystąpił również
zespół muzyczny „Akcent” oraz zespół taneczny. Oba
występy wypadły fantastycznie. Na zakończenie
recytatorzy złożyli życzenia nauczycielom, a ci
podziękowali  gromkimi brawami.
Podsumowując, zabawa była wyśmienita, a na
twarzach pedagogów zagościł szeroki uśmiech. Widać
było szczere zadowolenie z formy i całego wykonania
przedstawienia przez przedstawicieli uczniów. Całemu
gronu pedagogicznemu i wszystkim pracownikom
naszej szkoły jeszcze raz składamy serdeczne
życzenia!

 Dominika
Okiem ucznia...
Jak dobrze nie mieć lekcji w Dzień Edukacji
Narodowej! Wszyscy mogą się pośmiać i
porozmawiać z nauczycielami. Jest to wspaniały
dzień, ponieważ panuje miła atmosfera i przede
wszystkim  nasi pedagodzy nie wstawiają uwag oraz
jedynek. Jedyny taki dzień w  szkole!       Oskar
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