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Jeszcze 
o Wielkanocy

Szymon Pawlaczyk
Szymon z palmą

Pusty grób

W polskiej
tradycji
obchodów Świąt
Wielkanocnych
ważne miejsce
zajmuje
urządzanie 
w świątyniach
grobu
Pańskiego. 
Od wieczora
Wielkiego
Piątku aż do
Wigilii
Paschalnej
adoruje się przy
nich
Najświętszy
Sakrament.
A rankiem w
Niedzielę
Wielkanocną
grób jest pusty -
to jest właśnie
dobrą nowiną.
Chrystus zmar-
twychwstał, o
czym właśnie
świadczy pusty
grób. W Polsce
zwyczaj
urządzania
grobu
wprowadził
zakon
bożogrobców.

   Niedziela Palmowa
  
W kościołach w ten
dzień święci  się
palmy przyniesione
przez wiernych. W
tym roku wraz z tatą
zrobiłem palmę o
wysokości 3,7 m.
Okazała się 
najwyższa i
zdobyłem I miejsce.

Utarło się u nas w domu, że robimy palmę
nie tylko ze względu na konkurs. Wspólna
praca powoduje, że spędzamy ze sobą
więcej czasu. Rozmawiamy o
nadchodzącym tygodniu, Triduum
Paschalnym. W ten sposób
przygotowujemy się do najważniejszego
święta w kościele katolickim –
Zmartwychwstania Jezusa.

Zwyczaj święcenia palm wielkanocnych
wprowadzono do liturgii Niedzieli Palmowej 
w XI. w. W tradycji kościoła palmy
symbolizują mękę, tryumf i
zmartwychwstanie Jezusa oraz
nieśmiertelność duszy.

S.P.

S.G.
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Dekoracja
wielkanocna

      Uczymy się  
        rozumieć

Szkolne dni
matematyki

Dekoracja świąteczna

Przed świętami wielkanocnymi
odbył się konkurs dla klas IV-VII na
Najpiękniejszą dekorację
wielkanocną. Prace były wyjątkowo
piękne i oryginalne, wykonane
różną techniką. Jury miało trudny
wybór, ponieważ
wszystkie dekoracje wymagały

Dnia 5 kwietnia po raz pierwszy 
w naszej szkole obchodzony był
Światowy Dzień Świadomości
Autyzmu. Ideą obchodów tego dnia
było szerzenie świadomości
autyzmu wśród uczniów, a hasłem
przewodnim - Poznaj, zanim
ocenisz. Rozmawialiśmy na ten
temat, aby lepiej rozumieć dzieci
dotknięte tą chorobą.

II - Szymon Pawlaczyk VI b,
Zuzanna Luc IV c, Dominik Musiej
IV a. III - Albert Węgrzynowicz VIIb,
Amelia Wydra VII b, Natalia
Dąbrowska z kl. II b oraz Jakub
Stanisławski V a.
IV miejsce otrzymała Klaudia
Andruszkiewicz IV b.
Wszystkim gratulujemy!

.

Inscenizacja

Wystawa prac uczniowskich

Tyle jest w każdym poznaniu nauki,
ile jest w nim matematyki. Wiedzą o
tym najlepiej uczniowie naszej
szkoły. W dniach 14 – 23 marca
odbyły się u nas Szkolne Dni
Matematyki. W tym czasie
przygotowaliśmy dla dzieci wiele
atrakcji. Odłożyliśmy na bok
zeszyty i książki. Zapomnieliśmy
na chwilę o sprawdzianach.

ogromnego nakładu pracy i wiel-
kiej pomysłowości. Jury postano-
wiło wszystkich nagrodzić. I m.
otrzymali: Julia Wałczacka VIc,
Nikola Bingel IVa, Franciszek
Nowak VIb, Zuzanna Rajek IVa, 
Julia Polcyn IVa, Julia Dankowska
VIc i Karolina Karpińska Ia. 

S.G.

.

Ż. B.

Ż.B.
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Szkolne Dni Matematyki

Redakcja numeru

atematyka po raz kolejny ukazała się nam  
w nowym świetle. Były gry i zabawy, dużo radości
i dobrego humoru, a towarzyszyli nam w tych dniach
najwybitniejsi matematycy. 

Szkolne Dni Matematyki rozpoczęliśmy apelem,
uświadamiającym jak ważna jest w życiu nauka
matematyki oraz upamiętnieniem Światowego Dnia
Liczby Pi poprzez ustawienie się każdej klasy na
boisku szkolnym w kształcie pięknej Ludolfiny.

W pierwszym tygodniu imprezy klasy IV – VII
otrzymały po 5 zadań, które uczniowie mieli wykonać
w ciągu tygodnia, m.in. rebusy, krzyżówki, tangramy,
przekładanie zapałek, wykreślanki, sudoku, zadania
różne (cyfry rzymskie, pit, kąty), stworzenie plakatu na
określony temat matematyczny i wiele innych zabaw.

Uczniowie prężnie wykonywali zadania podczas
przerw, spotkań w bibliotece, a nawet spotykając się w
domach.

W drugim tygodniu uczniowie poszukiwali po całej
szkole kodów QR, na których znajdowały się kolejne
zadania matematyczne, tym razem związane z
tematyką lekcyjną.

Cała szkoła była przystrojona pracami uczniów.

Podczas szkolnych dni matematyki odbyły się również
w naszej szkole konkursy matematyczne, m.in.:
• Kangur Matematyczny 
• II Miejski Konkurs Matematyczny „Mistrz rachunków”
dla uczniów klas 5.

Za przygotowanie i organizację Szkolnych Dni
Matematyki odpowiedzialne były pani Żaneta Bąk, pani
Lidia Kotarak , pani Katarzyna Zabłocka oraz pani
Dorota Krzak – nauczycielki matematyki.

Zabawa była świetna,a przy okazji wiele się
nauczyliśmy.

Julia Michalska

Prace uczniowskie

Redaktor naczelna:
Stanisława Grelowska
Zastępca: 
Szymon Pawlaczyk
Dziennikarze:
Anna Traczyk
Oliwia Fąs
Julia Michalska
Fotografie:
Żaneta Bąk
Stanisława Grelowska
Mariusz Frankowski
Sławomir Pawlaczyk

Ż.B.
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Międzynarodowy Konkurs

KANGUR MATEMATYCZNY

Uczestnicy Kangura

Liczba Pi

W dniu 15
marca  33
uczniów
wzięło udział
w XXVIII
edycji
Międzynaro-
dowego
Konkursu
„Kangur
Matematycz-
ny”.
Uczestnicy
startowali w
trzech
kategoriach: 
Maluch - 8,
Beniamin- 14
Kadet - 11.

14 marca w ramach Szkolnych dni Matematyki
nasza szkoła świętowała uroczystość pod hasłem "Pi
Day". Wydarzenie miało na celu pokazanie, że
matematyka to nie tylko liczby, wzory i trudne
zadania, ale również znakomita przygoda i mnóstwo
zabaw.

Na świecie Dzień Liczby Pi obchodzony jest 14
marca. Dla tych, którzy nadal nie wiedzą - Pi to
stosunek długości obwodu koła do długości jego
średnicy. Zwykle zapamiętuje się Pi jako 3,14, ale
liczba Pi ma nieskończenie wiele miejsc po
przecinku, a kolejność cyfr wydaje się całkiem
przypadkowa.

Tegoroczne święto rozpoczęliśmy od apelu
otwierającego Szkolne Dni Matematyki, a
skończyliśmy na boisku szkolnym, gdzie 12
oddziałów klasowych ustawiło się w liczbę Pi.

Oliwia Fąs

Humor

Na ulicy:
- Która godzina?
- pyta
blondynka
przechodnia.
- za piętnaście
ósma.
- Ja nie pytam,
która godzina
będzie za 15
minut, tylko
która jest teraz.

Katechetka do
Jasia:
- powiedz,
Jasiu, kto
wszystko widzi,
słyszy i
wszystko wie?
- Nasza
sąsiadka! -
wykrzykuje
Jasiu.

Ż.B.

Ż.B.
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O Pile wiemy prawie wszystko

Powitanie wiosny
Sz. Pawlaczyk

W poniedziałek, 12 marca w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Pile odbył się XVI Turniej Wiedzy o Pile. Naszą
szkołę reprezentowała Antonina Kopka z klasy VII c
oraz Oskar Kośmider z klasy VII b. Turniej składał się
z dwóch etapów. W pierwszym etapie uczniowie
rozwiązywali test składający się z 20 pytań
dotyczących historii Piły. Następnie uczestnicy 
odpowiadali na zestawy 4 zadań dotyczących na
przykład pilskich świątyń, pomników i tablic
pamiątkowych, wybitnych pilan, czy też zabytkowych
obiektów architektonicznych i osobliwych miejsc
przyrodniczych znajdujących się nad Gwdą.
Już po pierwszym zadaniu nasi reprezentanci wysunęli
się na czoło rywalizacji. Ostatecznie Antonina Kopka
zajęła IV, a Oskar III miejsce. W ten sposób dołączyli
oni do wychowanków naszej szkoły, którzy w
poprzednich edycjach tego konkursu zajmowali
również czołowe miejsca.

 Uczniów do turnieju przygotował nauczyciel historii 
i społeczeństwa – Mariusz Frankowski.

Laureaci

KĄCIK POETYCKI
Jan Paweł II

Janie Pawle II, papieżu nie tylko Polaków,
odszedłeś od nas do Boga,
przed trzynastoma laty.
Nie znałem Ciebie osobiście,
lecz z opowiadań i zdjęć.
W moim rodzinnym domu
jest o Tobie wielka pamięć.
Rodzice mówią o Tobie wiele,
gdyż wychowali się na twych naukach 
w świętym kościele.
Jesteś nam bardzo bliski,
modlimy się do Ciebie w potrzebie
i ufamy, że Ty nie zapomnisz o nas
mimo, że jesteś już w niebie.
Nie mówię do Ciebie: żegnaj,
lecz tylko do widzenia.
Ojcze święty, trzymaj dla mnie miejsce,
bo ja idę do Ciebie, modlę się i zmieniam.

Szymon Pawlaczyk

21 kwietnia drużyna harcerska im.
"Inki" Siedzikówny i zuchy "Leśne
skrzaty" z drużynową Ritą
Sadowską i rodzicami uczestniczyli
w rajdzie  na powitanie wiosny w
Gleśnie koło Wyrzyska. Czekało na
nas wiele atrakcji, jazda konna,
przejazd bryczkami, zabawy,
wspólne ognisko i śpiewy piosenek
harcerskich. Pogoda dopisała,
apetyty również. Przebywanie na
świeżym powietrzu w plenerze, z
dala od zgiełku  samochodów w
otoczeniu przyrody i zwierząt to
naprawdę wspaniałe przeżycie.M.F.
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