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SOBOTA Z SUKCESAMI AGATY I WIKTORII

I miejsce dla Wiktorii

W sobotę, 7
kwietnia 2018 roku
w Poznaniu odbył
się XXXVIe
Festival de la
Chanson
Française,
podczas którego
uczniowie
wielkopolskich
szkół
podstawowych,
gimnazjalnych i
ponadgimnazja-
lnych musieli
zaprezentować 

piosenki w języku
francuskim. 
Uczestnicy
konkursu
zaśpiewali
piosenki z
repertuaru
francuskich sław.
I miejsce jury
przyznało Agacie
Brandenburger,
która zaśpiewała
pełną pozytywnej
energii piosenkę
"Je Veux" Zaz. 

Tego samego dnia
odbył się konkurs
recytatorski  pt.
„Cztery pory roku
w wierszu” pod
Patronatem
Honorowym
Starosty Pilskiego.
Jak co roku w
kwietniu młodzi
miłośnicy poezji
spotykają się w
gościnnych
progach
Młodzieżowego
Domu Kultury

w Pile. 
W tegorocznej
edycji wzięło
udział 17
uczestników z
regionu pilskiego,
uczniów klas VII
szkół
podstawowych,
klas
gimnazjalnych
oraz szkół
ponadgimnazja-
lnych.  Jury po
przesłuchaniu
recytatorów
wydało werdykt. 

I miejsce dla Agaty

W tym
numerze:

Biegiem przez
życie

Lekcja
programowania

Nasz las. Czy
warto do niego
zaglądać?

Szkoła
organizatorem
letniego
wypoczynku!

W kategorii
uczniów klas
gimnazjalnych i VII
klas szkół
podstawowych
I miejsce
zajęła Wiktoria
Gembara z klasy
7a za prezentację
wiersza pt.
„Rozmowa z
wiatrem” Renaty
Strug.
Naszym
laureatkom
gratulujemy!
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 Jakie dystanse najbardziej lubisz?

- Moim ulubionym dystansem jest półmaraton, czyli 21
097 m. Jest to dystans nie za długi, jednak
wymagający starannych przygotowań polegających na
realizowaniu konkretnego planu treningowego.

- Masz jakieś marzenia związane z bieganiem ?

Marzę o ukończeniu maratonu w jakimś odległym
zakątku Ziemi, np. w Nowym Jorku, Bostonie lub
Sydney. To mogłoby być bardzo ciekawe przeżycie.

- Kiedy planujesz kolejny bieg ?

- Kolejny bieg zaplanowałem  w rozpoczynającym się
właśnie sezonie.

- Dziękuję Ci, Tato, za ciekawą rozmowę, życzę
dalszych sukcesów i spełnienia marzeń.

- Dziękuję za miłe życzenia.
 Julia 

-Tato, chciałabym Ci zadać kilka pytań, czy
znajdziesz chwilę?

-Wiesz, że zawsze znajdę dla ciebie chwilę, nawet
gdybym był bardzo zajęty.

- Co jest Twoją pasją ?

- Od kilku lat pasjonuję się bieganiem i wszystkim, co
jest związane z szeroko pojętym treningiem
biegowym.

- Od kiedy to twoja pasja ?

- Ze względu na charakter mojej pracy muszę stale
utrzymywać odpowiedni poziom sprawności fizycznej,
jednak pasjonować się bieganiem zacząłem około 4 lat
temu.

- Czy gdybyś wygrał w totolotka, przeznaczyłbyś
wygraną na coś związanego z bieganiem ?

- Część takiej wygranej na pewno przeznaczyłbym na
podróże, ponieważ jest wiele miejsc na świecie, które
chciałbym zobaczyć. Pakując się w taką podróż, na
pewno nie zapomniałbym o sprzęcie do biegania.
Uważam, że nie ma nic przyjemniejszego niż
poznawanie ciekawych miejsc przy okazji biegania.
Coraz częściej usłyszeć można o tzw. turystyce
biegowej, czyli wyjazdach w ciekawe miejsca w celu 
np. startu w zawodach, a przy okazji ich zwiedzanie.

- Ile masz medali ?

- Do tej pory udało mi się zdobyć około 40 medali.
Jedne są duże, pięknie wykonane, inne skromniejsze,
ale równie wartościowe. Z każdym z nich związana
jest osobna, ciekawa historia. Mam oczywiście swoje
ulubione. Takimi są między innymi medale z
„Maniackiej Dziesiątki”, 26 Półmaratonu PHILIPSA
oraz medale z Biegów Lechitów z Gniezna.

BIEGIEM PRZEZ ŻYCIE
WYWIAD  Z  Marcinem Rudnickim
UCZESTNIKIEM WIELU BIEGÓW

Z tatą po ważnym biegu JR
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Lekcja programowania

Nasz las. Czy warto do
niego zaglądać?

    W pierwszy Dzień Wiosny klasa 7d pod opieką pana
Jakuba Rajewicza wybrała się do Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Pile. ‘’Mechanik’’
zaoferował lekcję programowania pt. ‘’Programowanie
na wesoło w Mechaniku’’.
 Uczniowie mogli nauczyć się podstaw programowania
w językach Arduino i Python, korzystając z płytek do
programowania, co okazało się bardzo ciekawą
alternatywą. Zajmowaliśmy się głównie
programowaniem zabezpieczeń do banku oraz
zakładaniem kont (oczywiście była to tylko zabawa).
Zostaliśmy bardzo miło ugoszczeni, a nawet
poczęstowani ciastkami:). Lekcję przeprowadziły pani
Katarzyna Pazdej oraz pani Renata Nagiewicz. 
  Cieszę się, że Dzień Wagarowicza mogliśmy spędzić
inaczej niż inni uczniowie.

Dominika

Płytka do programowania

Programowanie w "Mechaniku"

10.04.2018 r. uczniowie wybranych klas 4 i 5
uczestniczyli w zajęciach przyrodniczych pn.”Nasz
las. Czy warto do niego zaglądać?” Spotkanie
poprowadziła pani Małgorzata Plata z Ośrodka
Edukacji Przyrodniczo-Leśnej „Kalinka” w Pile-
Kal inie. Pani leśnik zapoznała uczestników ze
strukturą zalesienia powiatu pilskiego, charakterem
gospodarki leśnej, przedstawiła typowe dla naszych
okolic gatunki zwierząt oraz ich zwyczaje. Prelekcję
wzbogaciły przepiękne zdjęcia zwierząt i roślin. Wielkie
zainteresowanie wśród gości wzbudzały ciekawostki z
życia zwierząt, o których wiedzą tylko leśnicy lub
wielcy pasjonaci przyrody. Następnie Pani
prowadząca  chętnie odpowiadała na wszelkie nasze
pytania, a na zakończenie podarowała nam drobne
upominki. Spotkanie zorganizowały panie Sylwia
Solak-Kujawska i Barbara Buller.

Agata i Oliwia
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Szkoła organizatorem letniego wypoczynku!

.

Praga

.

Zeszłoroczny obóz w Czechach
organizowany przez naszą szkołę
był dla mnie niezapomnianą
przygodą. Świetnie zorganizowany
wypoczynek, liczne atrakcje,
wędrówki po górach i paczka
wspaniałych przyjaciół pozostaną
na zawsze w mojej pamięci. 
Wszystkim polecam letni
wypoczynek w Harrachovie.
Naprawdę warto!

Maja

Górskie wędrówki
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