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Pomóż maluszkom!
Weż udział w V edycji akcji Unicef "Wszystkie kolory świata"

Nasza szkoła już
po raz trzeci
przystąpi do
realizacji 
programu Unicef
„Wszystkie kolory
świata”, który ma
na celu pokazanie
dzieciom, że pomoc
może być czymś
przyjemnym i
wiązać się z
pozytywnymi
emocjami. 

Aby włączyć się do
pomocy, nie trzeba
zbyt wiele.
Wystarczy
zaprojektować i
uszyć szmacianą
laleczkę UNICEF.
Następnie nadać jej
tożsamość-
określić kraj
pochodzenia, kolor
skóry, nadać imię i
wiek oraz umieścić
w „akcie urodzenia”.

Wykonane przez
was laleczki będą
pokazane podczas
spotkań
semestralnych z
rodzicami. Ludzie
dobrej woli będą
mógli się
zaopiekować
wybraną lalką za
opłatą (min. koszt to
10 zł). 
Ta kwota pozwoli
na jedno
szczepienie

dla dziecka przeciw
groźnym chorobom
wieku dziecięcego
( gruźlicą, odrą,
tężcem, czy zwykłą
białaczką).
Szczepienie jest
skutecznym,
najtańszym
sposobem na walkę
z chorobami. Ratuje
to życie dzieci na
dużą skalę.

Koordynatorem
akcji Unicef w
naszej szkole jest
pani Marzenna
Zieman, która
udostepni wam
szablony do
wykonania lalek
oraz ich akty
urodzenia. 
Uszyj laleczkę i
pomóż dzieciom z
całego świata.
Zachęcam do
udziału w akcji.

Wojtek 
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Powiatowy etap XVIII
Olimpiady Ekologicznej 

 W Starostwie
Powiatowym w
Pile odbył się
powiatowy etap
XVIII Olimpiady
Ekologicznej
Powiatu
Pilskiego. Jako
pierwsi do
rozwiązywania
testów zasiedli
uczniowie szkół
podstawowych,
po nich
uczniowie klas
gimnazjalnych,
a jako ostatni do
testów
przystąpili
uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych.
Każda z grup na
rozwiązanie
testu miała 45
min.
Powodzenia
uczniom
życzył  Eligiusz
Komarowski,

starosta pilski.-
Posiadacie na
pewno dużą
wiedzę na temat
ekologii. Dzisiaj
macie okazję
się nią
wykazać. Ale
nie chodzi tylko
o test,
olimpiadę,
wiedzą tą
dzielcie się z
rówieśnikami i
dorosłymi. Na
wszystkich
bowiem
spoczywa
odpowiedzialność
dbania o
środowisko
naturalne, wy
macie tego z
pewnością
większą
świadomość i
wiecie jak to
robić.
Powodzenia!

Na koniec
wręczono
zwycięzcom
bardzo
atrakcyjne
nagrody
rzeczowe . 

Z dumą i
satysfakcją
przyjęliśmy fakt,
 iż wśród
wyróżnionych
znalazł się
Adam Kaczkan,
uczeń klasy 6d
Szkoły
Podstawowej
 nr 11
 im. Królowej
Jadwigi w Pile.

Opiekun 
Barbara

Buller

Laureaci olimpiady

Nazywam się
Michał.
Mieszkam w
Pile i chodzę do
czwartej klasy.
Zainteresowa-
łem się
siatkówką, gdy
miałem sześć
lat. Wcześniej
ten sport
uprawiał mój
brat Kuba, a ja z
rodzicami tylko
zawoziłem go
na treningi.
Przyglądałem
się, jak dzieci
grały w
siatkówkę i
bardzo
spodobały mi
się ćwiczenia,
które
wykonywały. 

Do przygody z
siatkówką
zachęcił mnie
również trener
Michał Lach.
Dlaczego lubię
ten sport?
Uwielbiam
siatkówkę, bo
jak mówi moja
mama, jest to
kulturalny,
niekontaktowy
sport, czyli
trzeba grać
zgodnie z
zasadami,
pamiętać o
pracy
zespołowej. 
O zwycięstwie
decyduje 
taktyka
i współpraca, 

Moja przygoda 
z siatkówką

a nie faule.
Jestem też
kibicem drużyn
siatkarskich – z
rodzicami i
bratem
jeździłem na
mecze drużyny
PTPS Piła, w
telewizji
oglądałem
mecze polskiej
drużyny.
Jestem dumny
z ich występów,
a Bartek Kurek i
Michał Kubiak
są dla mnie
wzorem
zachowania
zawodnika.

Michał

Turniej siatkówkiBB MD
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Quizizz – dobry sposób na naukę

3. Aby zagrać, wciskamy opcję „Solo Game”. Chyba,
że mamy akurat grupę znajomych, którzy chcą
pouczyć sięz nami, wtedy możemy pograć wspólnie.

2. Wybieramy to, co nas interesuje, ja dla przykładu
wezmę czwartą grę.

Quizizz – strona internetowa przeznaczona do
nauki, zawiera dużo quizów z różnych dziedzin.

1. Obsługa strony.
Korzystanie z tej strony jest bardzo proste. Załóżmy,
że chcesz pouczyć się ułamków na matematykę.
Wykonujemy czynności pokazane na rysunku poniżej.

.

.

4. Gdy odpowiemy na wszystkie pytania, to wyskakuje
nam okienko z podsumowaniem błędów i poprawnych
odpowiedzi.

Quizizz jest
świetnym
programem,
które nie nudzi,
a stwarza duże
szanse, by się
czegoś
pożytecznego
nauczyć.

Trzeba tylko
poświęcić czas
i zagrać. Jak
widać, program
jest bardzo
łatwy w
obsłudze. 

.

.

Wszystko jest
dopracowane, a
interfejs
przyjazny i
kolorowy.
Polecam
wszystkim taki
rodzaj nauki.

Filip

FRS

FRS

FRS

FRS
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Spotkanie z postaciami 
z bajek

W
poniedziałkowe
przedpołudnie, 5
listopada,
Samorząd
Uczniowski
zabrał uczniów
naszej szkoły
do świata
postaci z bajek i
baśni. Tego dnia
na korytarzach
można było
spotkać
księżniczki,

Mając hodowlę
myszy,
chciałabym
podzielić się z
wami moimi
doświadcze-
niami. Dziś
głównym
tematem będzie
to, co
powinniście
wiedzieć i
zakupić przed
kupieniem
myszy.

przyjaciół z
dzieciństwa
odwiedził
najmłodszych
uczniów, by
zaprosić ich do
świata baśni
pana Andersena
i braci Grimm. 
To niecodzienne
wydarzenie
chcą powtórzyć
za rok.

Zanim zakupicie
mysz
powinniście
wiedzieć, że:   
– mysz to
zwierzę stadne,
dlatego też
powinno się
kupować
minimum dwa
osobniki,
– samce nie
zaakceptują się,
o ile nie są
rodzeństwem
lub ojcem i 

synem, 
– nie wolno ufać
sprzedawcom
zwłaszcza w
kwestii płci
myszy, najlepiej
samemu się
wcześniej z tym
zapoznać,
–  mysz
pozostawiona
sama zdziczeje,
dlatego warto
jak najszybciej
ją oswoić.

Zanim zakupicie
mysz
powinniście
mieć dla niej:
klatkę, miskę,
poidełko,
domek,
kołowrotek,
drabinki, tunele,
a także któryś z
rodzajów 
ściółki 
np.:żwirek,
trociny, siano,
wiórki.               
         
Życzę
wszystkim
przyszłym
właścicielom
gryzoni miłej
zabawy.   

Oliwia 

Kota w Butach,
czarownice i
bohaterów
japońskich
kreskówek. 
W ten sposób
uczciliśmy po
raz pierwszy
obchodzony w
naszej szkole
Dzień Postaci z
Bajek.
Barwny
korowód
bajkowych

Czytanie baśni

.

.

REDAKCJA WYDANIA: Wojtek, Michał, Oliwia, Filip oraz p. Barbara Buller
Opiekun: Karolina Strógarek

KONTAKT: niecodziennikszkolny@gmail.com

Jak przygotować się do
hodowli myszy?

KP

.

.
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