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Laureaci konkursuAgata

Grudniowe sukcesy
7 grudnia 2017 r. w SP nr 7 w Pile odbył się
XVI Miejski Konkurs Recytatorski  „Poezja
sercu bliska”. Naszą szkołę
reprezentowały  dwie uczennice klas
VI. Oliwia Zielnik wzbudziła uznanie jury
recytacją fragmentu ballady  pt. "Pani
Twardowska" i zajęła I miejsce w
konkursie. Agata Brandenburger
fragmentem ballady „Lilije”  wyrecytowała 
II miejsce.
Tego samego dnia w RCK w Pile odbyła
się IV. edycja Miejskiego Konkursu Kolęd i
Pastorałek. I miejsce wyśpiewała Agata
Brandenburger, a wyróżnienie otrzymała
Aleksandra Żur.
30 listopada 2017 r. w SP nr 12 w Pile
odbyło się podsumowanie konkursu "Żywy
obraz", w którym wyróżnienie otrzymał
Jakub Bielecki.

"Śpiący Staś"
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HEJ KOLĘDA,
KOLĘDA...
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Już za chwilę święta Bożego Narodzenia.
Coraz częściej słyszymy też kolędy. Skąd
pojawił się zwyczaj śpiewania tych
bożonarodzeniowych pieśni oraz
odgrywania jasełek?
Nazwa kolęda na określenie pieśni
bożonarodzeniowych pojawia się dopiero w połowie
XVI w., lecz zwyczaj ich śpiewania jest o wiele
starszy. Słowo kolęda  pochodzi z łaciny. W
starożytnym Rzymie słowo calenda oznaczało
pierwszy dzień miesiąca. Z tej okazji, zwłaszcza gdy
pierwszy dzień miesiąca był jednocześnie pierwszym
dniem roku, składano sobie życzenia i śpiewano
okolicznościowe pieśni. Nie miały one oczywiście nic
wspólnego z późniejszymi kolędami, ale nazwa została
w średniowieczu zapożyczona z tej rzymskiej tradycji.
Natomiast  jasełka zapoczątkował św. Franciszek z
Asyżu, organizując po raz pierwszy takie
przedstawienie ze śpiewami we Włoszech w 1223 r.
A jakie są najpopularniejsze kolędy?
Większość kolęd jest popularna tylko w jednym kraju.
Każdy naród ma swój repertuar. Wyjątek stanowi
kolęda "Stille Nacht" (Cicha noc), która zrobiła
międzynarodową karierę, jest znana na całym świecie.
Przetłumaczono ją na około 300 języków i wszędzie
została zaakceptowana.
Oprócz rodzimych  kolęd wszyscy znamy
kolędę angielską "Jingle Bells", której autorem jest
James Pierpont oraz kolędę francuską "Vive le vent"
autorstwa  Mireille Mathieu.
We Włoszech popularna jest kolęda  "A Natale si fare
di piu" Roberta Bananno, a w Portugalii "Um Feliz
Natal"  Ivana Linsa.
A jaka jest wasza ulubiona kolęda?
Na to pytanie odpowiedzcie sobie sami, śpiewając
kolędy przy wigilijnym stole.

Wesołego kolędowania!
Antosia i Cyprian
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Co pomaga osiągnąć cel?

Cel to coś do czego dążymy i
chcemy osiągnąć w życiu. Każdy
człowiek ma jakiś, choćby jeden.
Małe dzieci mają małe cele, a
dorośli chcą, aby ich cele były
większe czyli ważniejsze. Cel w
życiu to coś takiego
wyjątkowego, co nas wyróżnia
od innych.
Cierpliwość, wytrwałość i
pozytywne patrzenie w przyszłość
pomaga osiągnąć cel. Bardzo
ważne jest też pokonanie własnego
strachu. Lęk jest ogromną
przeszkodą. Kiedy jednak się go
pokona, można powiedzieć, że
będzie "z górki". Pomóc może też
inna osoba, która będzie nas
wspierać  w trudnych chwilach.
Jeśli będzie się miało z kimś
wspólny cel, to można sobie
wzajemnie pomóc w realizacji
marzeń. 
Osobą, która osiągnęła swój cel
jest np. niepełnosprawny Jaś Mela.
Pomógł mu w tym podróżnik
 Marek Kamiński. Wspólnie udali
się na wyprawę "Razem na
bieguny". W 2004 roku zdobyli
Biegun Północny i Biegun
Południowy. Janek stał się
najmłodszym na świecie
człowiekiem i pierwszym w historii
niepełnosprawnym, który dokonał
tego wyczynu. Dwa bieguny w
czasie jednego roku.
Zdobycie obu biegunów dla takiego
podróżnika jak Marek Kamiński
było czymś ważnym, ale dla Jasia
Meli było to najważniejsze
osiągnięcie w życiu. Myślę, że
każdy cieszy się, gdy osiągnie swój
cel. Z takich ambitnych Polaków jak
Jaś powinniśmy być dumni. Ja
jestem dumny.

Wojtek 

Cel to jest działanie, stan, do
którego się dąży. Każdy z nas
wyznacza sobie jakiś cel. W
dążeniu do upragnionego zamiaru
najczęściej pomagają nam lub
przeszkadzają cechy charakteru i
osobowość. Wielu młodych ludzi
miewa problemy z określeniem
celu swojego życia. Zdarza się nam
wybierać pragnienia nierealne lub
takie, których nie jesteśmy w stanie
osiągnąć. Pomino tego warto
rozwijać w sobie pasje, aby
osiągnąć założony zamiar.
Najważniejszą cechą jest wiara w
własne siły oraz wytrwałość w
dążeniu do wyznaczonych celów.
Takim przykładem jest Jaś Mela.
Był pierwszym niepełnosprawnym
podróżnikiem, który zdobył dwa
bieguny: północny i południowy w
ciągu jednego roku.

Agata

Marek i Jasiek wykazali niezwykłe
samozaparcie i odwagę, by dotrzeć
do bieguna Północnego, a przecież
Jasiek jest osobą
niepełnosprawną. 

niepełnosprawni.pl

Dziennik z wyprawy

Jaś Mela i Marek Kamiński

int.
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CO PISZCZY 
W SP 11?

Pokaz judo

A może na judo?
Na początku grudnia naszą szkołę odwiedzili
zawodnicy klubu sportowego judo UKS 6 wraz z
trenerami Józefem Jopkiem i Tomaszem Jopkiem.
Podczas wizyty zademonstrowali podstawowe chwyty
judo. Pokazali też, jak wygląda trening zawodnika
uprawiającego tę dyscyplinę sportu. Po tym spotkaniu
wielu uczniów zamarzyło, by móc trenować tak jak
nasi goście.

W sieci
1.12.2017 r. uczniowie klas 6. obejrzeli przedstawienie
pt. ,,W pustyni i w sieci”. Sztuka miała na celu
przybliżenie młodzieży problemów współczesnych
nastolatków, którzy wpadli w sidła uzależnienia
komputerowego, co w dobie dzisiejszego dostępu do
internetu nie jest wcale trudne. Aktorzy bardzo
realistycznie pokazali nam, jak wielki i groźny jest  to
problem.
Wszyscy uczniowie z zaciekawieniem śledzili  losy
uwikłanych "w sieci" bohaterów.
Myślę, że było to bardzo pouczające doświadczenie, a
obcowanie ze sztuką teatralną podniosło jego
znaczenie.

Julka

Dzień Tolerancji i Osób
Niepełnosprawnych

Nasza szkoła jest szkołą propagującą ideę integracji.
Dąży do tego, abyśmy uczyli się i wychowywali w
atmosferze wzajemnej tolerancji i zrozumienia
drugiego człowieka. Ten cel już został osiągnięty. W
naszej placówce nikogo nie dziwi dziecko
niepełnosprawne, nikt nie wyśmiewa się z deficytów,
jakie posiadają niektórzy uczniowie. Nasza szkoła jest
inna. Tutaj przyjaźnią, bawią się i uczą dzieci zdrowe z
i te ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Staramy
się przełamać bariery społeczne i stać się bardziej
otwarci na potrzeby drugiego człowieka.
Data 3. grudnia, czyli Światowy Dzień Osób
Niepełnosprawnych ustanowiony w 1992 r. przez
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, nie
jest nam obca.
Każdego roku, właśnie w tym czasie, nasza szkoła
uroczyście obchodzi to święto. W  tym roku uczniowie
przygotowali z tej okazji przedstawienie, które
mogliśmy obejrzeć 14 grudnia.
Mamy nadzieję, że obchody Światowego Dnia Osób
Niepełnosprawnych skłoniły wielu  do głębszej refleksji
na temat niepełnosprawności, tolerancji i wartości
najważniejszych w życiu.

Odwiedziny Mikołaja

REDAKCJA WYDANIA: Agata Krauz, Oliwia
Kotowska, Antonina Gąsior, Cyprian Ratajewski, Julia
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