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PISALI PATRIOTYCZNE DYKTANDA

„Przygotowując
się do bieżącej
edycji dyktanda,
każdy uczestnik
na pewno ważył w
myślach, z jakimi
trudnościami
przyjdzie mu się
zmierzyć.”
– to nie tylko
pierwsze zdanie
jednego z dyktand,
to także plan
przygotowań

wielu uczniów
szkół
podstawowych
powiatu pilskiego,
którzy 14 kwietnia
2018 roku pojawili
się w Szkole
Podstawowej nr
11 im. Królowej
Jadwigi w Pile,
aby powalczyć o
„Złote Pióro” –
najwyższy laur
XXVI Konkursu
Ortograficznego

Szkół
Podstawowych
Powiatu Pilskiego,
który tradycyjnie
odbywa się pod
honorowym
patronatem
Prezydenta Miasta
Piły.
Dwudziesto-
pięcioletnia
tradycja konkursu
podpowiedziała
śmiałkom pióra, 

aby koncentrowali
się na istotnych w
danym roku
wydarzeniach
rocznicowych. W
2018 roku
szczególnie
ważkie okazały się
te, które
doprowadziły do
wywalczenia i
ukształtowania 
polskiej
niepodległości.

Uczniowie od klas
trzecich po
siódme dzięki
tekstom, których
redaktorami byli
nauczyciele
Szkoły
Podstawowej 11,
mogli sprawdzić
nie tylko
umiejętności
ortograficzne, ale i
historyczne. 

cd. str 2

LAUREATKI ORTOGRAFICZNYCH ZMAGAŃ

W tym
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Czytać czy
oglądać? Oto
jest pytanie.

Przenieść się za
niebieskie drzwi

"Ten kto twierdzi,
że nic go nie
niepokoi, boi się
tego, że się boi."

Spóźniona wiosna
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W każdej grupie wiekowej wyłoniono uczniów
wyróżnionych oraz tych, którzy zdobyli III, II i I
miejsce. Zwycięzcy konkursów wzięli udział w
specjalnych dogrywkach, aby wyłonić Małego Mistrza
Ortografii (z klas 3. i 4.) i Mistrza Ortografii Szkół
Podstawowych Powiatu Pilskiego (klasy 5 – 7).

Wyróżnienia wywalczyli:

‑ w poziomie klas 3. – Aleksandra Kelich ze Szkoły
Podstawowej 6 w Pile, Aleksandra Sosnowska z
Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Pile iMikołaj
Tomaszewski ze Szkoły Podstawowej 2 w Pile,
‑ w poziomie klas 4. – Amelia Kujawa ze Szkoły
Podstawowej nr 3 w Pile,
‑ w poziomie klas 5. – Anna Mikołajewska ze Szkoły
Podstawowej w Ujściu,
‑ w poziomie klas 6. – Olga Kusz ze Szkoły
Podstawowej w Śmiłowie,
‑ w poziomie klas 7. – Marcin Łukasiewicz ze Szkoły
Podstawowej STO w Pile.

 III miejsce zajęli:

‑ w poziomie klas 3. – Wiktor Pietrasz ze Szkoły
Podstawowej nr 11 w Pile,
‑ w poziomie klas 4. – Anna Belka ze Szkoły
Podstawowej w Osieku nad Notecią,
‑ w poziomie klas 5. – Tobiasz Grudziński ze Szkoły
Podstawowej w Śmiłowie,
‑ w poziomie klas 6. – Oliwier Mikołajczyk ze Szkoły
Podstawowej nr 12 w Pile,
‑ w poziomie klas 7. – Nikola Sprenger ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Pile.

Zdobywcami II miejsca zostali:
‑ w poziomie klas 3. – Martyna Celebańska ze
Szkoły Podstawowej w Kaczorach,
‑ w poziomie klas 4. – Paulina Makowska z
Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Pile,
‑ w poziomie klas 5. – Oliwia Napora ze Szkoły
Podstawowej nr 4 w Pile,
‑ w poziomie klas 6. – Laura Kozłowska ze Szkoły
Podstawowej w Szydłowie,
‑ w poziomie klas 7. – Konstancja Pazderska ze
Szkoły Podstawowej w Wyrzysku.
 Mistrzami Ortografii zostali:
‑ w poziomie klas 3. – Laura Trojanowska ze Szkoły
Podstawowej nr 3 w Pile,
‑ w poziomie klas 4. – Laura Nowak ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Pile,
‑ w poziomie klas 5. – Barbara Błoszyk ze Szkoły
Podstawowej STO w Pile,
‑ w poziomie klas 6. – Katarzyna Świtała ze Szkoły
Podstawowej w Śmiłowie,
‑ w poziomie klas 7. – Gabriela Kubera ze Szkoły
Podstawowej nr 6 w Pile.
To właśnie z tego grona – najlepszych z najlepszych -
wyłoniono MISTRZÓW ORTOGRAFII SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH POWIATU PILSKIEGO A.D.2018
Kogo? Niech ta informacja pozostanie tajemnicą do 21
kwietnia 2018 r. Tego dnia w Sali Miejskiej w Pile przy
ul. Dąbrowskiego 6 odbędzie się VI edycja
DYKTANDA 500 dla dorosłych mieszkańców Piły i
regionu pilskiego. O godzinie 13.00 zostaną wręczone
dyplomy i nagrody wszystkim laureatom i
wyróżnionym XXVI Konkursu Ortograficznego Szkół
Podstawowych Powiatu Pilskiego.

REPREZENTANCI NASZEJ SZKOŁY

DYKTANDO W POZIOMIE KLAS 4.
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Przenieść się za
niebieskie drzwi

Uczniowie
często mają
dylematy
związane z
kwestią
zadanych
lektur. Nurtujące
ich pytanie
brzmi:
"Przeczytać
powieść czy
obejrzeć film?"
Najpierw
sprawdzają, ile
stron ma
książka.
Następnie
pieczołowicie
szukają
ekranizacji w
internecie.

Niestety, nikt
się nie
zastanawia, co
jest dla niego
lepsze
poświęcić czas
na czytanie czy
na oglądanie.
Postaram się
odpowiedzieć
na to pytanie.
Zazwyczaj jest
tak, że wszyscy
"idą na łatwiznę"
i wolą obejrzeć
adaptację. Lecz
co się potem
okazuje?
W wielu
przypadkach

ekranizacji
lektur szkolnych
nie ma wielu
wątków lub są
one skrócone.
Czasami nawet
brakuje
głównego
bohatera. 
Kilka takich
"pułapek"
odnajdziemy w
adaptacji
powieści
Edmunda
Niziurskiego
"Sposób na
Alcybiadesa".
Pierwowzór
opowiada o
poczynaniach

czwórce
wyczynowców
z 8 a, natomiast
w filmie
poznajemy tylko
Ciamciarę,
Zasępę i
Słabego z klasy
1 a. W tym
filmie jest
mnóstwo takich
różnic,
doliczyłam
około 15. Lepiej
przeczytać
lekturę. Wybór
należy do Was.

Maja

Czytać czy oglądać? Oto jest pytanie.
Poświęcić  więcej czasu na przeczytanie lektury czy "iść na skróty" i
obejrzeć adaptację? Jakie mogą być skutki złej decyzji?

W swoim życiu
widziałam wiele
filmów, które
zrobiły na mnie
wielkie
wrażenie. Film
pt.,, Za
niebieskimi
drzwiami’’ jest
jednak historią,
której nigdy nie
zapomnę.
Ekranizacja
powieści
Marcina
Szczygielskiego
 powstała w
roku 2016 ,
wyreżyserował
ją Mariusz
Paleja,
natomiast
główne role
odgrywają
Magdalena Nieć
i Dominik

Kowalczyk.
Film ten
opowiada
historie matki i
syna, których
spotyka
straszna
tragedia, a
mianowicie syn
ulega
wypadkowi i
zapada w stan
 śpiączki.
Śpiącemu
chłopcu śni się
pełen fantazji  i
przygód sen o
mamie, która 
zapadła w
śpiączkę
oraz sąsiadce,
która miała
zająć się nim
pod 

nieobecność
mamy.  Jednak
mogłoby się
wydawać, że to
nic strasznego,
 ale kiedy w
drzwiach
sąsiadki stanie
siostra mamy,
ciocia Agata,
wszystko
potoczy się
znacznie
inaczej.
Niebieskie
drzwi, które
pomalowała
mama chłopca
w rezydencji
ciotki, kryją za
sobą mnóstwo 
tajemnic, które
możesz odkryć
razem  z 

głównym
bohaterem i
jego
przyjaciółmi.
Bardzo
podobała mi się
gra aktorska,
wszystkie
zawarte w niej
wątki były
bardzo
realistyczne.
Nastrojowa
muzyka
dodawała
tajemniczości
każdej scenie.
Jak już
wspomniałam
nigdy nie
zapomnę tego
filmu i za jakiś
czas do niego
wrócę.

Julka.

Wybieram czytanie!

filmweb.com

MP
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"Ten kto twierdzi, że nic go nie niepokoi, boi
się tego, że się boi."

Spóźniona wiosna

Miała nadejść 21 marca, ale w tym roku zaspała!

Wprawdzie
widzieliśmy w
marcu klucze
wędrujących
ptaków, ale
patrząc na
temperaturę i
budzenie się
przyrody, nie
byłyśmy pewne,
czy wiosna do
nas zawita.

REDAKCJA WYDANIA: Julka Rudnicka, Natalia
Bohatkiewicz, Maja Pszczółka, Agata Krauz, Oliwia
Kotowska

niecodziennikszkolny@gmail.com

Wiosenna aura
nastała dopiero
na początku
kwietnia.
Wskazywały na
to jej pierwsze
zwiastuny -
śnieżyczki i
przebiśniegi,
kolorowe
krokusy i
pierwsze,
zielone pąki.

Coraz
cieplejsze
promienie
słońca
zachęcają do
aktywnego
spędzania
wolnego czasu.
Zapraszamy na
rolki, deskorolki
i rowery.

Agata i Oliwia

Każdy z nas ma
jakieś leki, i ci
młodsi oraz
starsi. Czasami
trudno jest się
nam do tego
przyznać.
Niekiedy
zastanawiam
się:
"DLACZEGO?".
Przecież nie
jest to nic
wstydliwego.
Czy boimy się,
że ktoś nas
wyśmieje? Nikt
nie powinien
kpić z lęku.

np. potwora,
który w nocy
wyskoczy spod
łózka. Starsi
zaś obawiają
się złej oceny
lub pająków, a
dorosłym
towarzyszy
niepokój o
swoje dzieci.
Każdy lęk jest
inny i nie można
się z niego
śmiać.
Niektórzy
naprawdę
panicznie się
czegoś boją.
Nam może

Czy ludzie
drwiący z obaw
innych,
uważają, że
same ich nie
mają? Otóż nie!
Według Joanny
Kulmowej "Ten
kto twierdzi, że
nic go nie
niepokoi, boi się
tego, że się boi."
Od
najmłodszych
lat nasze życie
wypełnione jest
niepokojem i
obawami. Małe
dzieci boją się

wydawać się ,
że to błahostka,
ale tak
naprawdę nie
wiemy, co ta
osoba tak
naprawdę czuje
i czy ten "mały" 
lęk nie
doprowadzi do
tragedii. 
Nikt nie
powinien kpić z
obaw drugiego
człowieka, a i
każdy lęk da się
przezwyciężyć.

Natalia

"Strach"

.

Wiosna

Kacper

OK

red.
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