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"Aktywna
tablica"
W tym roku
szkolnym nasza
szkoła realizuje
zadanie publiczne
z rządowego
programu rozwoju
szkolnej
infrastruktury oraz
rozwijania
kompetencji
nauczycieli i
uczniów w
zakresie
technologii
informacyjno-
komunikacyjnych
"Aktywna tablica".

20 grudnia 2017
roku w salach 110
i 213
zamontowano
piękne  dotykowe
tablice
interaktywne na
podczerwień
myBoard oraz
mulitmedialne
projektory
EPSON. Na uwagę
zasługują
doskonale
dopracowana
oprawa
tablicy oraz
dedykowane do
niej akcesoria, jak
zestaw
głośnikowy z
HUBem  

czy interaktywna
półka. 
Trzeba przyznać,
że technologia
informacyjna
wciąż się rozwija i
jest niebywale
atrakcyjną formą
pracy w szkole.
Uczniowie nie kryli
zachwytu i radości
z tego
świątecznego
prezentu. Już
następnego dnia
chętni
przetestowali
nowy sprzęt,
odkrywając różne
funkcje.

Na tablicach
multimedialnych
można pisać,
rysować i
korzystać z wielu
różnych zasobów.
Rozwiązanie Plug
& Play – eliminuje
konieczność
instalacji
sterowników.
Płynnie działająca
funkcja multi
gesture
gwarantuje
obsługę tak
swobodną jak
używanie
smartfona.

Obsługa tablicy
multimedialnej jest
bardzo intuicyjna. 
Teraz przed nami i
naszymi
nauczycielami
pojawiły się nowe
wyzwania, ale i
możliwości do
wykorzystania
sprzętu
multimedialnego w
edukacji. 
Mamy nadzieję, że
lekcje będą
jeszcze
ciekawsze!

Agata i Oliwia
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Z akcentem na
świąteczną nutę

Tradycyjne,
jasełkowe kolędowanie

Grudzień obfitował w wydarzenia, w których mimo
przedświątecznej krzątaniny zarówno uczniowie SP 11
w Pile jak i ich opiekunowie brali udział z niezwykle
aktywnie.  Jednym z nich był występ naszych
szkolnych zespołów wokalnych podczas XLVI sesji
Rady Miasta Piły. Wydarzenie miało miejsce 19
grudnia 2017r. w Miejskiej Sali Koncertowej,  a w jego
przebieg osobiście zaangażowała się pani Edyta
Musiał – Prezes Zarządu pilskiego „Inwest-Parku”. W
ramach prezentacji muzycznych, które uświetniły
obrady pilskich radnych,  zespół trzecioklasistek
prowadzony przez p. Lidię Kocierzyńską
zaprezentował  piosenkę z repertuaru Arki Noego
„Chojka” oraz wprowadził obecnych w świąteczny
nastrój znaną kolędą „Gdy się Chrystus rodzi”.
Z kolei przygotowany przez panią Dorotę Fąs zespół
„Akcent” wspierany wokalem absolwentki – Pauliny
Pasternak – brawurowo zaśpiewał pochodzącą z
musicalu „Metro” pastorałkę „Uciekali”, kolędę „Cicha
noc” oraz piosenkę „Przekażmy sobie znak pokoju”. 
Najpiękniejszym podziękowaniem dla prezentujących
się na scenie uczniów pilskiej jedenastki były brawa
kończące ich występ. Szczególnym wyrazem uznania
stały się również późniejsze gratulacje  Prezydenta
Miasta Piły p. Piotra Głowskiego przekazane na ręce
dyrektora SP 11 w Pile p. Grzegorza Wądołowskiego,
a także podziękowania dla artystów oraz ich
opiekunów wystosowane przez radnego Rafała
Zdzierelę – Przewodniczącego Rady Miasta Piły.

Karolina Pawłowska

Zespół "Akcent"

.

.

Dzięki zwyczajom i obrzędom świątecznym magia
świąt Bożego Narodzenia może trwać dłużej.
Kolędowanie, szopki,  jasełka stanowią niezwykłą,
bardzo radosną atmosferę. Również w naszej szkole
od lat istnieje tradycja wystawiania jasełek w ostatni
przedświąteczny dzień. W tym roku przedstawienie
przygotowali uczniowie kas 6 i 7 oraz II i III gimnazjum
pod opieką pani Ewy Kledzik. Spektakl miał
współczesny charakter połączony z biblijnym
przekazem opisującym narodziny Jezusa. Nie
zabrakło prześlicznych kolęd i pastorałek w wykonaniu
zespołu wokalnego "Akcent" prowadzonego przez
panią Dorotę Fąs. Całość dopełniła niezwykła
scenografia przygotowana przez panią Bogusławę
Różańską. Na zakończenie aktorzy złożyli  zebranym
świąteczne życzenia.  Natalia
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- Co jest twoją pasją i dlaczego?
- Bardzo lubię czytać, bardzo lubię fotografię i podoba
mi się też wykonywanie decoupage.
- A dlaczego?
- Yyy…
- Po prostu sprawia Ci to przyjemność?
- Tak, relaksuję się często przy tym, na przykład przy
decoupage’u. Czytanie przenosi mnie w  różne
interesujące miejsca i światy. Dowiaduję się wiele
nowych rzeczy, czytając książki. A fotografia jest dla
mnie po prostu piękna. Lubię, jak zdjęcie zatrzymuje
jakieś momenty w kadrze.
- Dobra. Czy masz zamiar realizować jakoś te pasje
w przyszłości?
- Nie przypuszczam, by te zajęcia były moją główną
przyszłością, bo za mało czasu temu poświęcam na
co dzień. Ale na pewno będę dalej chociaż po troszkę
tym zajmować, a może i rozwijać.
- Jak realizujesz te pasje?
- No… Czytanie to jest prosta rzecz.
- Czytasz.
- Po prostu czytam. Lubię kupować książki, choć mam
coraz mniej miejsca w domu na nie. Dlatego też coraz
częściej korzystam z bibliotek. Wyszukuje różne
nowości z tematyki, które mnie interesują. Bo ja
najbardziej lubię czytać literaturę  faktu czyli reportaże,
książki przyrodnicze, podróżnicze, ale też bardzo
cenię fantastykę.
A z fotografią? Po prostu robię zdjęcia, ale staram się
pracować nad jakością tych zdjęć. Zapisałam się na
kurs fotograficzny. Próbuję różnych ustawień i ujęć.
- Rozumiem. A jeśli chodzi o decoupage?
- Oooo… Dawno tego nie robiłam, szczerze mówiąc,
bo lubię ozdabiać rzeczy, które później mi się do
czegoś przydadzą. Czyli np. segregatory albo zakładki
do książek, dlatego może nie robię tego zbyt często.
- A jak wykonuje się decoupage?
-Decoupage to jest takie ozdabianie przedmiotów
przez naklejanie różnych wzorów, tak najprościej
mówiąc.
- A fotografia? Korzystasz z photoshopa?
- W bardzo małym zakresie, ponieważ mam kiepski
komputer. Wolę też zdjęcia jak najmniej
modyfikowane.

- A czy masz jakiegoś idola w dziedzinach Cię
interesujących?
- Nie, raczej nie. Mam ewentualnie jakiś autorów,
których lubię czytać.
- A kim są ci autorzy?
-Z książek literatury faktu bardzo lubię np. pana Filipa
Springera i Wojciecha Tochmana. Z fantastyki  lubię
polskiego autora Andrzeja Sapkowskiego.
- Czy masz może jakieś ulubione rzeczy związane z
tymi pasjami?
-Z książek jest mi trudno wymienić jedną albo nawet
kilka ulubionych, bo jest ich tak dużo. Więc raczej bym
nie umiała wybrać czegoś konkretnego.
- Ok. A czego najczęściej używasz z rzeczy
ozdobionych metodą decoupage?
- Zakładek do książek i chyba dwóch segregatorów, bo
trzymam w nich różne dokumenty i papiery.
- Dziękuję za wywiad.
- Ja również dziękuję, miałyśmy troszkę czasu, aby
porozmawiać.
Magda

DECOUPAGE?
Dziś przeprowadziłam wywiad z moją mamą, Iloną

Sierhart. Porozmawiałam z nią o jej
zainteresowaniach i pasjach.

Tulipanowe organizery

Różana zakładka do książki

MS
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#SuperKoderzy i
#jubiorlab

Mimo przedświątecznej krzątaniny #Superkoderzy z
SP 11  aktywnie wykonywali swoje zadania.
Najpierw dostali upragnione tablety oraz słuchawki. Już
na pierwszej przerwie wypróbowali nowy sprzęt,
nagrywając wypowiedzi  kolegów i koleżanek. Na
kolejnych zajęciach rozmawiali o kolędach i jasełkach.
Po krótkich przygotowaniach nagrali całe jasełka, które
trwały aż 8 minut. Kolejno przystąpili do nauki obróbki
dźwięku w programie Audacity. Również wzięli udział
w konkursie na kartkę świąteczną w Scratchu. Bardzo
się ucieszyli z wyróżnienia  Zuzi Kassner.

https://scratch.mit.edu/projects/133953406

Gratulacje!
Julka

Audacity

Nagrodzona kartka

UWAGA
KONKURS!
Zapoznaj się  z
aplikacją
MegaMisja z
Psotnikiem,
poznaj
wszystkie jej
zakamarki i
funkcje. Nagraj
recenzję wideo
– pokaż, co daje
aplikacja, co
jest w niej
ciekawe, a co
się nie udało.
Użyj screenów,
pokaż, jak
korzystasz z
aplikacji i co
sprawiło Ci
największą
radość. Wideo
powinno trwać
max. 3
min. Może być
nakręcone

W grudniu redakcja "Niecodziennika Szkolnego" wzięła
udział w wyzwaniu #juniorlab TIMELINE.
OPOWIADAMY HISTORIE!
Młodzi dziennikarze napisali artykuł "Znamy swoje
prawa! Słów kilka o Konwencji Praw Dziecka", w
którym umieścili między innymi relację z Obchodów
Tygodnia Praw Dziecka w Pile, historię powstania praw
najmłodszych i ankietę dotyczącą znajomości naszych
przywilejów. 
https://niecodziennikszkolny.atavist.com/untitled-
project-4wp71
Jury konkursu uhonorowało  pracę 3. miejscem.

Martyna

telefonem
komórkowym
lub kamerą
w formacie,
który umożliwi
jego
odtworzenie na
komputerze (np.
MP4). 

Na Wasze
recenzje
czekamy do 25
stycznia 2018
roku.
 

Nagrody
3 najciekawsze,
najbardziej
wnikliwe
recenzje wideo
zostaną
nagrodzone
tabletami
ufundowanymi
przez Fundację
Orange.
Więcej
informacji
udziela pani
Karolina
Strógarek.

Redakcja wydania: Magdalena Sierhart, Oliwia
Kotowska, Agata Krauz, Martyna Szperkowska-
Mańkowska, Julia Szałowska
Opiekunowie:
pani Karolina Strógarek i pani Karolina Pawłowska
Kontakt: niecodziennikszkolny@gmail.com

juniormedia

KS

ZK

.


	W tym numerze:
	"Aktywna tablica" ,
	Z akcentem na świąteczną nutę ,
	Tradycyjne,
	jasełkowe kolędowanie
	DECOUPAGE?,
	#SuperKoderzy i #jubiorlab.
	"Aktywna tablica"
	20 grudnia 2017 roku w salach 110 i 213 zamontowano piękne  dotykowe tablice interaktywne na podczerwień myBoard oraz mulitmedialne projektory EPSON. Na uwagę zasługują doskonale dopracowana oprawa tablicy oraz dedykowane do niej akcesoria, jak zestaw głośnikowy z HUBem
	czy interaktywna półka.
	Na tablicach multimedialnych można pisać, rysować i korzystać z wielu różnych zasobów. Rozwiązanie Plug & Play – eliminuje konieczność instalacji sterowników. Płynnie działająca funkcja multi gesture gwarantuje obsługę tak swobodną jak używanie smartfona.
	Obsługa tablicy multimedialnej jest bardzo intuicyjna.
	Trzeba przyznać, że technologia informacyjna wciąż się rozwija i jest niebywale atrakcyjną formą pracy w szkole. Uczniowie nie kryli zachwytu i radości z tego świątecznego prezentu. Już następnego dnia chętni przetestowali nowy sprzęt, odkrywając różne funkcje.
	W tym roku szkolnym nasza szkoła realizuje zadanie publiczne z rządowego programu rozwoju szkolnej infrastruktury oraz rozwijania kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych "Aktywna tablica".
	Teraz przed nami i naszymi nauczycielami pojawiły się nowe wyzwania, ale i możliwości do wykorzystania sprzętu multimedialnego w edukacji.
	Mamy nadzieję, że lekcje będą jeszcze ciekawsze!


	Z akcentem na świąteczną nutę
	Tradycyjne,
	jasełkowe kolędowanie
	DECOUPAGE?
	Dziś przeprowadziłam wywiad z moją mamą, Iloną Sierhart. Porozmawiałam z nią o jej zainteresowaniach i pasjach.

	#SuperKoderzy i #jubiorlab
	UWAGA KONKURS!
	Nagrody


