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Kawiarenka niepodległościowa

W naszej szkole
obchodziliśmy 
Święto
Niepodległości w
różnorodny sposób.
Szkoła przybrała
biało-czerwone
barwy, w salach i
na korytarzach
pojawiły się
okolicznościowe
dekoracje,
uczniowie przyszli
odświętnie ubrani,

..

zewsząd dobiegał
gromki śpiew pieśni
patriotycznych.
Uczniowie z
Samorządu
Uczniowskiego
przygotowali
jeszcze jedną
atrakcję,
mianowicie
poczęstunek w
kawiarence
niepodległościowej.
Już podczas
pierwszej przerwy 

można było
degustować biało-
czerwone babeczki
oraz
niepodległościo- 
wą herbatkę. 
Szczególne
podziękowania
należą się uczniom
z klas 5b i 7a, dzięki
którym mogliśmy
spróbować
domowych
wypieków.
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,,Kocham Cię, Polsko" 

plastyka,
muzyka, wiedza
o
społeczeństwie
oraz do szeroko
pojętej kultury
popularnej.
Impreza
wywołała
zachwyt
zarówno

 Konkurs
,,Kocham Cię,
Polsko"
posiadał  lekką
formułę,
wzorowaną na
znanym turnieju
telewizyjnym.
20 listopada
uczniowie w
atmosferze
dobrej zabawy i
pozytywnej
rywalizacji
świętowali
 setną rocznicę
odzyskania
niepodległości
przez
Polskę. W ten
sposób 
wyeksponowane
zostało
bogactwo
kulturowe
naszej
Ojczyzny,

na które składa
się język,
literatura,
historia,
architektura,
muzyka,
sztuka,
kinematografia,
kulinaria etc.
Organizatorem
konkursu była
Szkoła
Podstawowa nr
3 im. Jana
Brzechwy w
Pile. 
W konkursie
wzięły udział
czteroosobowe
reprezentacje
szkół
składające się
z przedstawicieli
kolejnych
poziomów
nauczania – po
jednym uczniu z
klasy piątej,
szóstej, 

siódmej i ósmej.
Naszą szkołę
reprezentowali:
Szymon Matera
z kl. 5e, Adam
Kaczkan z kl.
6d, Paweł
Bujacz z kl. 7b
oraz Paweł
Baczkowski z
kl. 8c. Zadania
konkursowe
nawiązywały do
ogólnej wiedzy
o naszym kraju
ujętej w
podstawie
programowej
kształcenia
ogólnego dla
szkół
podstawowych
z następujących
przedmiotów: 
język polski,
historia,
geografia, 

wśród uczniów
jak i przybyłych
nauczycieli.
Niesamowita
była
różnorodność
tematyki i
zadań, przed
którymi stanęli
uczniowie. 

Reprezentacja SP11

. . .

Całość
okraszona
została
przepięknymi
występami
tanecznymi i
muzycznymi.
Oby więcej
takich imprez!

opiekun
 Alicja Bożek

AB

autor Dominik Skutnik autor Iga Smoleń autor Aleksandra Weryk
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Sympatycy
prac
wykonywanych
przy użyciu
różnych technik
i narzędzi do
projektowania
grafiki
komputerowej
także mieli
okazję do
uczczenia 100.
lecia
Odzyskania
Niepodległości.

Kilkudziesięciu
uczniów wzięło
udział w
Szkolnym
Konkursie na
garfikę
koputerową
pn."Nasza
Niepodległa",
którego
organizatorem
była pani Beata
Lindenau,
nauczyciel
informatyki.

.

.

.

. . .

.

100. ROCZNICA 
W GRAFICE KOMPUTEROWEJ

W kolorystyce
prac oczywiście
panowały biało-
czerwone
barwy, co nie
wpłynęło na
oryginalność
prac. Jury
wybrało i
nagrodziło 12
najlepszych
grafik.
Przedstawiamy
wybrane prace.

Agata  

autor Oliwia Chmiel

autor Nikodem Torczyński

autor Natalia Szarejko

autor Mikołaj Szarejko autor Mateusz Baj autor Zuzanna Baj

autor Zuzanna Badura
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wytłumaczyć
nam zasady
turnieju i
przydziału do
grup, bo to było
skomplikowane!
 Dla singlistów
były grupy od A
do F, dla dwójek
od A do E.
Każdy musiał
zapamiętać
swoją grupę, 
miejsce i nie
zgubić si ę na
boisku. Ja
byłem w grupie
D singlistów na
miejscu
pierwszym.
Sędzią
głównym był
trener Darek. W
liczeniu
punktów
pomagały
siatkarki:
młodziczki i
kadetki ASBL.
W takim turnieju
każdy w swojej
grupie gra z
każdym.
W pierwszej
rundzie
wygrałem
wszystkie
mecze. 
Następnie
trenerzy
policzyli punkty i
rozpoczęliśmy
 grę o miejsca. 

W końcu
zająłem 4
miejsce –
wygrałem 2
mecze i 2
przegrałem. Po
podliczeniu
minipunktów      
    z wszystkich
grup singielek
od A do F
uzyskałem 4
miejsce – czyli
świetnie (lepiej
od starszego
brata)! W
nagrodę
otrzymałem
bardzo ładny
sportowy bidon.
Trenerzy
zapowiedzieli,
że to pierwszy z
cyklu turniejów,
zbieramy
punkty przez
cały rok. No i o
12.00 tak jak
wszyscy
Polacy
śpiewaliśmy
hymn, bo
przecież dziś
100. rocznica
Odzyskania
Niepodległości.

Rajd 
Uczestnikom
koła
turystycznego
ani w głowie
siedzenie 

byli PTTK w
Pile, Urząd
Miasta Piły 
oraz Zarząd
Osiedla
Motylewo. Tym
razem
wyruszyliśmy z
Placu
Konstytucji 3
Maja, po około 3
godzinach
marszu
dotarliśmy do
mety w
Motylewie.

 w domu,choć
niepodziewanie
temperatura
powietrza
bardzo spadła. 
10 listopada
postanowiliśmy
uczcić 
Narodowe
Święto
Niepodległości i
wzięliśmy udział
w XXII Pikniku
Marcińskim,
którego
organizatorami

Tam mogliśmy
zaspokoić
apetyt
tradycyjnym
rogalem
marcińskim,
wziąć udział w
konkursie na
niepodległo-
ściowy
kamuflaż
twarzy i wielu
innych
atrakcjach. Taki
sposób
uczczenia
narodzin 

Niepodległości
na długo
zapadnie w
naszej pamięci.

Biegi  

Kilkoro uczniów
oraz nauczycieli
wzięło udział w
XII Biegu
Niepodległości.

Michał, Marysia
i Kinga 

.

.

NIEPODLEGŁOŚCIOWO - SPORTOWO

Turniej 
W niedzielę 11
listopada o
godz. 8:00
zebraliśmy się
na hali PWSZ w
Pile, aby
rozegrać mecze
siatkarskie.
Wszyscy
trenerzy – a
dziś sędziowie
pracowali przy
dokumentacji –
losowaniu
zawodników do
grup. Było dużo
zamieszania,
trwało to prawie
godzinę.
Co robiliśmy w
tym czasie? –
oczywiście
ćwiczyliśmy.
Wreszcie karty
z przydziałem
grup
zawieszono na
ścianie – no i
znów było
zamieszanie!
Ale jakoś sobie
poradziliśmy –
trenerzy i my
zawodnicy.
Byłem w grupie
singielek,
chociaż
chciałem (bo już
tyle trenuję) w
dwójkach. 
Trener Michał
starał się 

RAJD MARCIŃSKI

MP
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Uczniowie klasy
6a
zainspirowani
słowami z
wiersza Juliana
Tuwima
"Jestem tylko
łowcą słów.
Czujny i
zasłuchany.
Wyszedłem w
świat na łów."
postanowili
stworzyć
"wiersze"
niepodległo-
ściowe ze słów
powycinanych z
gazet.

Nie tylko
poezją,
śpiewem i
rysunkami
można uczcić
100. rocznicę
Odzyskania
Niepodległości
przez Polskę.
Także
nauczyciele
matematycy
postanowili
aktywnie
zaakcentować
patriotyczny
nastrój na
swoich
lekcjach. Z ich
inicjatywy
powstał
niezwykły
projekt dla
sympatyków 

logicznego
myślenia oraz
tych, którzy nie
przepadają za
matematy-
cznymi
łamigłówkami.
Na każdej lekcji
matematyki w
klasach
czwartych,
piatych i
szóstych
uczniowie
rozwiązali 100
zadań dla
Niepodległej.
Zabawa
polegała na jak
najszybszym i
prawidłowym
rozwiązaniu 20
zadań przez 5
grup wybranych

w klasie. Wyniki
rozwiązanych
łamigłówek
odpowiadały
cyfrze zapisanej
na kolejnych
częściach
niepodległo-
ściowych
puzzli.
Wykonane w
ten sposób
okolicznościo-
we plakaty stały
się ozdobą
matematy-
cznych sal.
Przyznam, że
trzeba było
trochę
pogłówkować,
ale wszystko
dla Niepodległej.

.

NIEPODLEGŁA

Polska zawsze Niepodległa,
a jej historia odległa.

Piastowie naród nasz tworzyli
i o wolność jego dzielnie walczyli.

I wojna światowa się rozpoczęła,
panika wszystkich ogarnęła.

Polscy żołnierze naszych ziem
bronili, 

w 1918 II Rzeczpospolitą utworzyli.

Wojtek

.

.

ŁOWCY SŁÓW 
DLA NIEPODLEGŁEJ

100 ZADAŃ 
NA STULECIE

MP

Adrian

Mateusz
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A TO POLSKA
WŁAŚNIE...

OPOWIEDZ NAM,
OJZYZNO...

Uczestniczki konkursu

Projekt „A to
Polska
właśnie…”
połączył ze
sobą w
niecodzienny
sposób 101
szkół z całej
Polski.
Koordynatorzy
akcji panie
Patrycja
Burzyńska i
Dorota Pawlak-
Szarejko
nawiązały
współpracę z
100 szkołami z
całej Polski.
Każda
placówka,
również nasza,
przygotowała

100 katrek
pocztowych
związanych
tematycznie z
100. rocznicą
Odzyskania
Niepodległości.
Nasze kartki
przedstawiały
widoki z Piły
oraz zawierały
krótką
informację o
naszym
mieście  i
niepodległo-
ściowe
pozdrowienia.
Otrzymaliśmy
prawie
wszyskie
pocztówki, 

które można
obejrzeć na 
wystawie.
Niecodzienny
projekt nie tylko
połączył 100
szkół, ale także
był wyjątkową
lekcją historii i
patriotyzmu
oraz świetną
odskocznią od
prostych form
dzisiejszego
komunikowania
się. Odkryliśmy
radość z
otrzymywania i
wysyłania
tradycyjnych
pozdrowień.

Oliwia
 

które
zaprezentowały
patriotyczne
wiersze 
"11 Listopada"
Ludwika
Wisznie-
wskiego,
"Opowiedz
nam, Ojczyzno"
Janusza
Szczepko-
wskiego i
"Ojczyzna"
Romana
Pisarskiego. 
W konkursie
wzięli udział
uczniowie z 

 REDAKCJA WYDANIA: Michał, Julka, Marysia,
Tymek, Wojtek, Agata, Oliwia

OPIEKUN: Karolina Strógarek

KONTAKT:
niecodziennikszkolny@gmail.com

21 listopada w
Szkole
Podstawowej 
nr 6 
im. Lotników
Polskich w Pile
odbył się
Międzyszkolny
Konkurs
Recytatorski
"Dla
Niepodległej". 
Naszą szkołę
reprezentowały
Karolina
Jasińska, Oliwia
Żelazna
i Wiktoria
Gembara, 

Pocztówki z całej Polski

6 pilskich szkół.
Młodzi
recytatorzy
prezentowali
wysoki poziom
przygotowania
do konkursu.
Jury
postanowiło
wyróżnić
interpretację
głosową w
wykonaniu
Wiktorii
Gembary.
Gratulujemy!

KS

DS
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