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Przerwa na
wodę!

W grudniu w holu
na parterze
uruchomiono
źródełko wody
pitnej. Po
naciśnięciu
przycisku
strumyczek wody
unosi się na kilka
centymetrów w
górę. Wodę należy
nabierać wprost
do ust, nie
dotykając
urządzenia. 

Na ścianie
powieszono
plakat 
informujący o
zaletach czystej
wody do picia, w
przeciwieństwie
do słodzonych
napojów.
Urządzenie
zostało
zainstalowane
przez 
pracowników
Miejskich
Wodociagów i
Kanalizacji Sp. z
o.o. w Pile.

Jakość wody do
picia dostarczanej
mieszkańcom
miasta Piły
kontrolowana jest
przez
laboratorium
badania wody. 
Pilska woda
wodociągowa 
zawiera znaczną
ilość wapnia,
magnezu i
wodorowęglanów,
czyli minerałów 
niezbędnych dla
funkcjonowania

organizmu
człowieka.
Warunkiem
koniecznym
montażu źródełka
jest posiadanie
przez szkołę
pozytywnego
wyniku badania
jakości wody w
laboratorium
wskazanym przez
Państwową
Inspekcję
Sanitarno-
Epidemiologiczną.

Z uzyskanych
informacji wynika,
że uczniowie
naszej szkoły
mogą bez obaw
korzystać z
darmowej wody
pitnej.
Pamiętajcie, że
woda jest o wiele
korzystniejsza dla
naszego
organizmu niż
kolorowe,
gazowane napoje.

Agata i Oliwia

W tym
numerze:

ŹRÓDEŁKO,
PARK
TRAMPOLIN 
ODSKOCZNIĄ OD
SZKOLNEJ
RZECZYWISTO-
ŚCI,
NAJDZIWNIEJSZE BUTY 
KONKURSY
ARTYSTYCZNE W
BIBLIOTECE,
Z PASJĄ O
MOTORYZACJI,
WARTO
OBEJRZEĆ

Źródełko OK
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KONKURSY ARTYSTYCZNE W BIBLIOTECE

,,By czytać się chciało, 
zakładkę zrób wspaniałą”

Biblioteka szkolna po raz trzeci zorganizowała konkurs
plastyczny dla uczniów kl. 4 na zakładkę do książki.
Przy ocenie prac brano pod uwagę: pomysłowość,
różnorodność materiałów wykorzystanych do
wykonania zakładki, oryginalność oraz estetykę. Jury
przyznało:
I miejsce – Julii Pizoń, z kl. 4g
II miejsce – Zuzannie Kassner, z kl. 4h
III miejsce – Wiktorii Wawrzyniuk, z kl. 4f
Wyróżnienia:
·  Mikołajowi Kowalskiemu, z kl. 4h
·  Bartoszowi Woźniakowi, z kl. 4c
·  Lenie Hołub, z kl. 4h
·  Laurze Nikipierowicz, z kl. 4b
·  Piotrowi Uciechowskiemu, z kl. 4b
·  Pawłowi Wołczko, z kl. 4h
·  Zuzannie Patelskiej, z kl. 4e
·  Julii Lewandowskiej, z kl. 4c
·  Julii Wiatr, z kl. 4g
Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za
udział, a laureatom gratulujemy. Organizatorkami
konkursy były: Małgorzata Biała i Ewa Dąbkowska.

Napisać własną książkę i do tego zaprojektować od
pierwszej do ostatniej strony nie jest łatwo. W 2017
roku Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im.
Pantaleona Szumana w Pile ogłosiła po raz siódmy
konkursy artystyczne pt. „Stwórz własną książkę”
oraz fotograficzny pt. „Tak Czytam!”.
 Biblioteka szkolna włączyła się, jak co roku do
konkursu zachęcając i otaczając opieką uczniów,
którzy wyrazili chęć napisania książki.
Prace konkursowe przygotowali:
„Stwórz własną książkę”
1. Wiktoria Przybylska (11 lat) i Aleksandra Szymczak
(11 lat): „Jak wychować psa, żeby był najlepszym
przyjacielem człowieka”
2. Lena Piorun- Polzin (10 lat) i Iga Łopacińska(10 lat):
„Piesek w niebezpieczeństwie”
3. Weronika Rogowska (10 lat) z mamą: „Z aparatem
na przygodę po Polsce”
4. Stanisław Jaskólski (8,5) lat: „Królowie ninja”
5. Julia Miętkiewicz (13 lat): „Martyna i ja”
6. Robert Sitarski (9 lat): „Taka sobie opowieść”
7. Szymon Wiśniewski (11 lat): „Przygoda w
nawiedzonym szpitalu”
8. Julia Pietrzak (8 lat): „Maja i Jednorożec”
 „Tak czytam”
1. Zuzanna Riske (12 lat) „Najlepszym lekarstwem na
chorobę jest czytanie”, „Czytanie w dobrym nastroju”.
Wszystkim uczestnikom konkursów dziękujemy za
udział, gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych
edycjach konkursu.

Magda Riske

Okładki stworzonych książek Nagrodzone zakładkiMR ED
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Z pasją do motoryzacji
Zaledwie 58 kg wagi, a moc 15 koni

mechanicznych!

P – W takim razie życzę ci jeszcze lepszych wyników
i obyś, jak najszybciej trafił do wymarzonej szkoły w
Hiszpanii.
A – Dziękuję bardzo.
Paula

Paula - Cześć
Adam - Cześć
P– Wiem, że motoryzacja i wyścigi motocyklowe to
Twoja pasja. Wyjaśnij mi, co jest wyjątkowego w
motocyklu o powyższych parametrach?
A – Standardowo motocykl o tej wadze ma moc
zaledwie 3 koni mechanicznych, Pit Bike jest małym
motocyklem przystosowanym do szybkiej jazdy na
torze.
P - A możesz powiedzieć coś więcej o tych
wyścigach?
A - Od tego roku biorę udział w Pucharze Polski w Pit
Bike. Jest to cykl zawodów odbywających się na
różnych torach motocyklowych , miedzy innymi w
Bydgoszczy, Toruniu i Koszalinie. Wyścig trwa 15
minut, w tym czasie robimy około 14-16 okrążeń.
Zawodnik, który po skończeniu czasu jest pierwszy,
wygrywa.
P – Jak się przygotowujesz do wyścigów?
A – Dwa razy w tygodniu jeżdżę na treningi, podczas
których robię około 50-60 okrążeń.
P – Czy udało ci się odnieść jakieś sukcesy?
A – Tak udało mi się zająć 2. miejsce w VII rundzie
Pucharu Polski Pit Bike MRF Supermoto.
P – Gratulacje, widzę, że ten sezon możesz uznać za
udany.
A – Raczej tak, chociaż w jednym z ostatnich
wyścigów miałem wypadek, przez który nie mogłem,
niestety, dalej uczestniczyć w wyścigu.
P – Czy po tym wypadku nadal masz ochotę jeździć?
A – Tak, ten wypadek nie zniechęcił mnie, a raczej
zmobilizował, żeby jeszcze bardziej poćwiczyć.
P - Masz jakieś marzenia dotyczące wyścigów?
A - Tak, w przyszłości bardzo chciałbym pojechać do
szkoły wyścigów motocyklowych w Hiszpanii.
P - A jaki jest twój numer startowy na zawodach?
A - Mój numer startowy to 33. Najbardziej chciałem,
żeby była to 13, ale często źle się kojarzy i
stwierdziłem, że 33 będzie okej.
P - Masz jakieś plany na następny sezon?
A - Tak, chciał bym poprawić moje czasy i stanąć na
najwyższym stopniu podium.
P - A od jak dawna interesujesz się motoryzacją?
A - Interesuj się nią praktycznie od zawsze, kiedy
byłem mały uwielbiałem przychodzić do warsztatu
mojego taty. Na początku jeździłem na Quadzie,
później na motocyklu crossowym. 

Wyścig

Warto obejrzeć
Jeśli lubicie filmy fantastyczne, to musicie obejrzeć film
pt. "Osobliwy dom pani Peregrine". To świetna
ekranizacja książki. Jednak, uwaga, zawiera trochę
strasznych momentów. 
   Opowiada o szesnastoletnim chłopaku o imieniu
Jake, który przeżył niezwykłą przygodę. Jake odkrywa
inny świat, w innym czasie. Poznaje tam ludzi o
niesamowitych zdolnościach i osobliwościach. O tych
niezwykłych osobach opowiadał mu jego dziadek w
dzieciństwie. Jednak coś im wszystkim zagraża, więc
Jake postanawia im pomóc i samemu sobie.
   Mnie ten film bardzo się spodobał, a teraz jestem
podczas czytania książki. Myślę, że spodoba się
zarówno dzieciom jak i dorosłym, ale trzeba uważać,
ponieważ jest w nim kilka scen budzących niepokój.

Magda

int.

PZ

"Osobliwy dom pani Peregrin"
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 PARK TRAMPOLIN 
ODSKOCZNIĄ OD

SZKOLNEJ
RZECZYWISTOŚCI

NAJDZIWNIEJSZE 
BUTY 

ŚWIATA

19.12.2017 r. klasa 6d o godzinie 8.45 zebrała się
przed szkołą. O dziewiątej wyruszyliśmy w kierunku
Poznania, by aktynie spędzić kilka godzin w parku
trampolin. Podróż do galerii handlowej ,,Pestka"
trwała około dwóch godzin.
Po wejściu do parku trampolin obejrzeliśmy film
instruktażowy dotyczący bezpieczeństwa i zasad
zachowania się. Następnie pani instruktor
przeprowadziła krótką rozgrzewkę, która jest
niezbędna, aby zminimalizować ryzyko kontuzji.
Potem zaczęła się zabawa. Ponad 100 trampolin
różnych rozmiarów sprawiło, że czuliśmy się jak w
raju. Oczywiście, były tam również inne atrakcje np.
wielki, dmuchany tor przeszkód, trzy baseny z
piankami, olbrzymia poduszka, na której można było
skakać, obrotowy wałek, przez który należało się
przecisnąć, boisko do zbijaka oraz ściana do
interaktywnej rozrywki. Każdy mógł znaleźć atrakcję
dla siebie, która była dla niego odskocznią od szarej,
szkolnej rzeczywistości.
Kiedy nadeszła pora na wyjście, wszyscy chcieli
jeszcze zostać, chociaż byli bardzo zmęczeni.
Jeśli nie macie pomysłu na wycieczkę lub spędzenie
miłego popołudnia, musicie koniecznie rozważyć
wyjazd do Energi Super Park w Poznaniu. Bardzo
polecamy taki rodzaj aktywnej rozrywki, na pewno
będziecie zadowoleni w 100%, a wasza energia
wzrośnie do maksymalnego poziomu.  Nasza klasa z
chęcią powtórzy tę wycieczkę.
Magda i Natalia

Energi Super Park

Na pewno znacie już klasyczne sandały, trampki czy
kozaki. Pomyślicie, buty... co to za temat do gazetki.
Myślę jednak, że nie spodziewacie się, jak dziwne
obuwie, niekoniecznie wygodne, tworzą kreatorzy
mody. Dziś przygotowałam listę pięciu najciekawszych
i najdziwniejszych, moim zdaniem, butów, które udało
mi się znaleźć. Są naprawdę wyjątkowe!  

Magda

:)

SZCZYPTA HUMORU
Idzie facet i spotyka bacę. Baca mówi:
- Skąd masz takie kozaki?
- Baco, jedziesz do Afryki, krokodyla na plecy i rach
ciach ciach i kozaki masz.
Baca pojechał do Afryki. Po kilku dniach wrócił i
spotyka faceta. Facet się pyta:
- Baco, gdzie masz kozaki?
- Pojechałem do Afryki, krokodyla na plecy rach ciach
ciach, a kozaków nie miał.

REDAKCJA WYDANIA: Agata Krauz, Oliwia
Kotowska, Paulina Zapiec, Magda Sierhart, Natalia
Bohatkiewicz
OPIEKUNOWIE: K.Strógarek, K.Pawłowska
KONTAKT:
niecodziennikszkolny@gmail.com

facebook

int.
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