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Spotkanie z Ewą Matysiuk-Niemczewską 
i Małgorzatą Białą

 7 maja 2018 roku,
gośćmi biblioteki
Szkoły
Podstawowej nr 11
im. Królowej
Jadwigi w Pile w
ramach ,,Spotkań z
ciekawymi ludźmi”
były Ewa Matysiuk-
Niemczewska –
psycholog,
streetwoker,
twórczyni licznych
projektów poetycko-
muzycznych
oraz Małggorzata
Biała – nauczyciel,

artysta plastyk, 
tworząca
przeważnie w
technice monotypii.
Obie panie
stworzyły wspólnie
książkę, album ,,Ty
i ja – lustro
wszechświata”,
która ukazała się w
styczniu br. 
W ciekawy sposób
zaprezentowały
uczniom kl. 6d,
3BG, 3CG swoje
dzieło, w
którym zawarte są
sentencje

i przemyślenia
autorstwa pani Ewy
oraz grafiki i
rysunki, które
wykonała pani
Małgorzata.
Książka posiada
pozytywny przekaz
oraz barwną
oprawę graficzną.
Na jej kartach
został ukazane
anioły, które według
pani Małgorzaty się
nami opiekują i nas
wspierają.

Spotkanie
przebiegało w miłej,
ciepłej atmosferze.
Autorki książki
opowiadały o
przebiegu pracy
nad nią.  Poruszały
kwestię ważności w
życiu ludzkim
słowa, które wyraża
nie tylko nasze
myśli,  ale ma
wpływ na to,jak
postępujemy i jak
żyjemy oraz
sztuki, która jest
wszechobecna

w życiu obu pań. 
Autorki książki ujęły
wszystkich
zebranych swoją
wrażliwością,
ciepłem,
otwartością na
drugiego człowieka.
Dziękujemy za
niezwykłe
spotkanie.
                                 
                                 

                 
Organizator

spotkania: Ewa
Dąbkowska

Spotkanie ze sztuką

W TYM
NUMERZE:

SZKOŁA
PAMIĘCI, 

NAJDZIWNIEJSZE
ZAWODY
ŚWIATA, 

BLASKI I CIENIE
POSIADANIA
RODZEŃSTWA,

HOBBIT,

GŁOSUJCIE!KS
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SZKOŁA PAMIĘCI
Czy wiesz, jak poprawić pamięć i koncentrację?

Rozwiązuj
krzyżówki,
łamigłówki,
wykreślanki i
sudoku,
graj w szachy i
inne gry
wymagające
logicznego
myślenia,
stosuj
odpowiednią
dietę,
korzystaj z
odpowiedniej
ilości snu,
opracuj prosty,
kreatywny
sposób
notowania,
relaksuj się
aktywnie, 
uprawiając

sporty,
wykorzystaj
sprawdzone
techniki, które
ogromnie
ułatwiają
zapamiętywanie,
pamiętaj, że
umysł to
największy
skarb, który
trzeba
pielęgnować.
Pamięć należy
ćwiczyć, a
kluczem
do zapamiętywania
jest
wyobraźnia. 
Dobra pamięć,
to szybka
nauka języków

 obcych i
łatwiejsze
przyswajanie
materiału
szkolnego.
Obecnie istnieje
w świecie wiele
metod
trenowania
uwagi i
pamięci.Bardzo
ważna w
procesie zapamiętywania
jest wyobraźnia.
Wszystko, co
chcemy
zapamiętać
musimy sobie
wyobrazić, wykorzystując
własne
zdolności do

fantazjowania i
skojarzeń.

Pamiętajcie,
nie ma złej
pamięci, a
tylko dobrze
lub źle
wyćwiczona. 

Każdy z nas
może poprawić
swoją pamięć,
zależy to tylko
od nas samych
i od tego czy
będziemy
systematycznie
ćwiczyć.

Zuzia 

Najdziwniejsze zawody świata
Kolejne w rankingu nietypowe zawody.

wśród
młodzieży, gdyż
młodzi ludzie
wyznaczają
społeczne
trendy. 
Z ich usług
korzystają
producenci
żywności i
napojów, aby
uzyskać
informacje na
temat swoich
produktów.

Coolhunterzy
to popularni od
niedawna łowcy
trendów. Ich
praca polega na
badaniu, jakie
rzeczy i
wydarzenia  są
aktualnie "na
tapecie" i które
mają szansę
stać się "na
topie".
Coolhunterów
można spotkać
najczęściej

Syreny w 
kasynie
Silverton Casino
Lodge w Las
Vegas pracują
kobiety udające
syreny.
Kilkanaście
nieziemskich
stworzeń pływa
w ogromnym
akwarium ze
słoną wodą
wśród morskich
stworzeń. 

Płaczka 
Pojawia się na
dowolnym
pogrzebie i
przez 2 godziny
wzrusza
wszystkich
obecnych głębią
swojego żalu,
szlochając i
głośno
zawodząc. 

Oliwia

.
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 Rodzeństwo to
osoby z
najbliższej
rodziny, które
są braćmi lub
siostrami. Bez
względu na to
czy to
rodzeństwo
rodzone czy
przyrodnie, to
zawsze rodzina.
Z braćmi i
siostrami
mieszka się
czyli żyje w
jednym
mieszkaniu, a
czasami nawet
w jednym
pokoju.
Posiadanie
rodzeństwa ma
oczywiście
swoje blaski i
cienie tzw.
plusy i
minusy.Moja
historia
rozpoczęła się
12 lat temu, 

 czyli 10
czerwca 2006 r.
Wtedy to
urodziłem się i
poznałem moją
rodzinę - moich
rodziców i
siostrę. Moje
rodzeństwo to
właśnie siostra
Iwonka. Jest już
prawie dorosła,
bo w
październiku
skończy 18 lat.
Czasami daje
mi do
zrozumienia, że
jest ważniejsza,
chociaż rodzice
nas bardzo nie
wyróżniają.  
Mamy się sobą
opiekować i o
siebie
wzajemnie
dbać. Choć to
zdarza się
rzadko, to
jednak jak na
prawdziwe 
rodzeństwo

 przystało,
czasami ze
sobą
rywalizujemy.
Przeszkadzamy
sobie a nawet
trochę kłócimy
się. Są to cienie
życia pod
jednym dachem
z rodzeństwem.
Ale nie
narzekam, bo
przecież
mogłoby być
gorzej. Jak to
widać w
filmach, czy
czytam w
gazetach, brat i
siostra potrafią
takie młodsze
rodzeństwo wpakować
w poważne
kłopoty. Moja
siostra taka nie
jest. Czuję, że
jestem dla niej
kimś ważnym.
Najbardziej  

cieszę się, że
mam siostrę,
kiedy
przychodzą
wakacje. o niej
myślę tak
samo.
Iwonka pomaga
mi, a już
zawsze wtedy,
kiedy nie mogą
tego zrobić
rodzice.
Zawsze
doradzi, jeśli
spytam ją o jej
zdanie. Kiedy
byłem mniejszy
bawiła się ze
mną. Teraz jest
świetnym
kompanem do
grania w Xboxa,
super „kumpelą”
do obejrzenia
filmu czy
dobrego
programu w
telewizji. Każdy
z nas ma
swoich 

przyjaciół, ale
przecież nie
spędza się
całego dnia na
dworze. W
domu nigdy się
nie nudzę.
Gram z Iwonką
w różne gry.
Najbardziej
lubimy
planszówki albo
gry karciane
czyli np. UNO,
3-5-8. Zawsze
mam parę do
ping-ponga i
tenisa. Nie
wszystko i nie
zawsze robimy
razem, ale nie
wyobrażam
sobie być
jedynakiem.
Wspólny wyjazd
na wakacje to
wydarzenie dla
całej rodziny. A
brat czy siostra
to pewne 

towarzystwo.
Moim zdaniem
więcej jest
plusów
posiadania
rodzeństwa. 
Owszem,
czasami można
się z tego
powodu
zasmucić. Ja
jednak chyba
częściej jestem
zadowolony.
Mam
kochających
rodziców i
dzięki nim
siostrę, na którą
mogę zawsze
liczyć. To jak
wygrać los na
loterii. Każdemu
życzę takiej
wygranej. 

Wojtek

Blaski i cienie posiadania rodzeństwa       
Moim zdaniem więcej jest plusów niż minusów posiadania rodzeństwa. 

. .demotywatry.pl .
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HOBBIT

WARTO
PRZECZYTAĆ

Trylogia Hobbit
została
napisana przez
Johna Ronalda
Reuel Tolkiena, 
wydano ją
dopiero w
1937r. w
Wielkiej Brytanii.

Opowiada o
Hobbicie Bilbo
Bagginsie, który
poznał
 czarodzieja
zwanego
Gandalfem.
Wyruszył z nim
i z grupką
kilkunastu
Krasnoludów do
Samotnej Góry
zwanej Erebor.
Podróż miała na
celu odzyskanie

ojczyzny
Krasnoludów,
którą zabrał im
smok Smaug.
W ciągu
trzynastomiesięcznej
wędrówki
bohaterowie
przeżyli wiele
ciekawych i
niebezpiecznych
przygód.
Walczyli na
przykład z
Orkami,

którymi
dowodził Azok
Plugawy.
Zaprzysiągł on
zabić króla
Krasnoludów
Thorina i ścigał
go przez całą
krainę. Powieść
kończy się
wielką bitwą
pięciu armii,
która stoczyła
się pod górą
Erebor. 

Myślę, że
docenią piękno
tej książki.

Paweł

Najbardziej w
książce
podobały mi się
sceny, w
których
 znajdowały się
opisy walk.
Bardzo polecam
ją czytelnikom,
którzy lubią
książki o
rozwiniętej
fabule, akcji i
przygodach.

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU
CZYTELNICTWA

22 marca 2018 r. okazało się, że nasza szkoła znalazła się w gronie
szczęśliwców, znajdując się na liście zakwalifikowanych do Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa. Oznacza to, że otrzymamy dotację
na zakup książek do biblioteki szkolnej w wysokości 15.000,00 złotych.
Już wkrótce za pieniądze z programu nasza  biblioteka szkolna wzbogaci 
swój księgozbiór nowościami wydawniczymi, którymi zainteresowane są
dzieci i młodzież. Lista zakupowa powstaje na bazie przeprowadzonych
wyborów książek, ankiet, plebiscytów oraz zgłaszanych propozycji
zakupu nowych tytułów. 
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REDAKCJA WYDANIA: Zuzia Riske, Oliwia Kotowska, Wojtek Breitenbach, Paweł Bykowski, Agata Krauz
OPIEKUNOWIE: p. K. Strógarek i p. K. Pawłowska

KONTAKT: niecodziennikszkolny@gmail.com

GŁOSUJCIE!
Prosimy o  Wasze wsparcie w głosowaniu
internetowym na spot o Powstaniu Wielkopolskim.
Wystarczy wejść na stronę:
http://kulturapiastowdladzieci.pl/index.php/pl/konkurs
i kliknąć głosuj przy filmiku Szkoły Podstawowej nr 11
w Pile. Można głosować raz, ale z różnych urządzeń.
Nie trzeba podawać żadnych danych i rejestrować
się.Zachęcie również swoje rodziny i
znajomych.Liczymy na Wasze wsparcie!
Często zdarzało się tak, że przegrywaliśmy z małymi
szkółkami, a przecież jest nas tylu.                    5a GŁOSUJCIE!!!!!

int.

int.

http://kulturapiastowdladzieci.pl/index.php/pl/konkurs

	W TYM NUMERZE:
	Spotkanie z Ewą Matysiuk-Niemczewską
	i Małgorzatą Białą
	SZKOŁA PAMIĘCI
	Najdziwniejsze zawody świata
	Blaski i cienie posiadania rodzeństwa
	Moim zdaniem więcej jest plusów niż minusów posiadania rodzeństwa.
	HOBBIT
	NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

	GŁOSUJCIE!
	KONTAKT: niecodziennikszkolny@gmail.com


