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Przedświąteczny
nastrój poczuliśmy
również w naszej
szkole. W klasach
pojawiły się
świąteczne ozdoby,
a Rada Rodziców
przygotowała
mikołajkowe
atrakcje. 6 grudnia
wszyscy uczniowie
bez wzgledu na to,
czy rzeczywiście
byli grzeczni,
otrzymali od

szkolnego Mikołaja
słodkiego,
czekoladowego
lizaka. Natomiast
już 5 grudnia
rozpoczął się
Świąteczny
Konkurs Wiedzy dla
uczniów połączony
z loterią fantową, w
której każdy los
wygrywał jeden z
2500 prezentów
ufundowanych

przez licznych
sponsorów.
Kiermasz cieszył
się tak dużą
popularnością
wśród uczniów, że
zakończył się dzień
wcześniej niż
planowali
organizatorzy.
Jednak wszyscy z
niecierpiwością
oczekiwali
losowania nagród
głównych-

telewizora, drona,
tabletów oraz pióra
pana dyrektora.
Każdy uczeń, który 
podpisał los i
wrzucił do urny miał
jeszcze jedną
szansę na prezent.
W piątek o godzinie
14.30 los
uśmiechnął się aż
do 16 uczniów. 

Środki zebrane
podczas
przedświątecznej
akcji Rady
Rodziców zostaną
przeznaczone na
organizaję Dnia
Dziecka. W imieniu
uczniów
dziękujemy
organizatorom za
zaangażowanie,
poświęcony czas i
miłą atmosferę.

Agata i Oliwia
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Konkurs na świąteczną ozdobę

Recenzja „Tajemnica złota” Martina
Widmarka 

Szkoła w Finlandii
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KONKURS NA
ŚWIĄTECZNĄ OZDOBĘ

Inicjatywa Rady Rodziców nie
mogłaby się odbyć bez wsparcia
licznych sponsorów, którym
serdecznie dziękujemy.

Przedstawiamy listę darczyńców.
PHU STANIEK Krzysztof Staniek -
sponsor nagrody głównej - TV
Vernity firma informatyczna -
sponsor drona, tabletów i innych
nagród dodatkowych
p. Grzegorz Wądołowski
Federacja Szkół Żeglarskich ISSA
POLAND
ASTA PIŁA
Urząd Miasta Piła
Chaos Games
WORD Piła
VIVO Piła
AQUAPARK Piła
Star Factory
PW ELAM
Exalo Piła
K-M Import
Poczta Polska
Credo
PWSZ
MZK
MWiK
GWDA sp. z o.o.
SKODA Auto Park Piła
KIND aparaty słuchowe
Colours Factory
Starostwo Powiatowe w Pile
K2 Piła
Grapil
Piękne Oczy Polskie Salony
Optyczne
Szkoła Nauki Jazdy Strzelczyk
Sii firma informatyczna
PSS Społem Rogalik
Nowak Opony Premio
Philips Signify
DPD
Oqlarnik ul. Witosa 64-920 Piła
PZU
Ikano Industry Sp. z o.o.
Netto
Milka
FORD
Sanita Foodwear
Pilska Szkoła Programowania

p. Magdalena
Pabich
UAM
Eximo Project
Rowerowy Raj
Szkoła Policji
Salon Łazienek
Almera Design
Piła
p. Barbara
Buller
p. Wiesława
Zwarycz
p. Beata
Zalewska
p. Michał Kranc
p.  Miłosz
Nabelski
p. Magda
Zbroniec
p. Zbigniew
Iwicki
p. Joanna i
Maciej Bujacz
p. Jacek
Lewanda

.

Nie tylko hojni
sponsorzy
wsparli
świąteczny
konkurs,
również sami
uczniowie
podarowali swój
czas i
pomysłowość,
wykonując
świateczne
ozdoby, które
były nagrodami
w loterii.
Najpiękniejsze
prace zostały
nagrodzone.

Kategoria -
choinka
I m.  Mieszko
Mendyk kl. 3AG

II m.  Michalina
Ott kl. 5e
III m.  Max
Czyż kl. 5f
Kategoria -
stroik
I m.  Filip Sułek
kl. 5d
II m.  Filip
Grobelny kl. 5d
III m.  Weronika
Rogowska kl.5b
wyróżnienie:
 Nina Loos kl.4h
Kategoria -
bombka
I m.  Julia
Ciecieląg kl. 4g
II m.  Weronika
Knioła kl. 5e
III m.  Michał
Danielewicz
kl.4a

.
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rozmaitych
projektów.
Nauczyciele tak
prowadzą
lekcje, aby
uczniowie
bardzo dużo z
nich wynosili.
Dzieci nie
dostają ocen
przez sześć lat
nauki i do
szesnastego
roku życia nie
zdają
egzaminów. Od
pierwszych
zajęć pracują w
grupach i uczą
się współpracy.
Nauczyciele
cieszą się 

tam bardzo
dużym
szacunkiem,
podobnym do
lekarzy i
prawników. W
fińskich
szkołach dzieci
najpierw uczą
się pisać, a
dopiero później
czytać.
Uczniowie sami
decydują, czym
się będą
zajmować rano
w szkole, aby
rozwijać swoje
zainteresowania.
Dzieci
współpracują z 

nauczycielami
na zasadach
partnerskich.
Budynek
szkolny nie
posiada pięter.
Wszystko
znajduje się na
jednym
poziomie. Przed
budynkiem są
place zabaw.
  Bardzo mi się
podoba fińska
edukacja,
ponieważ nie
mają zadań
domowych i
rozwijają swoje
hobby. 

Bartek

Opowiada o
przygodach
dwójki dzieci-
Lassego i Mai,
którzy
prowadzą biuro
detektywisty-
czne.

Bank przez
jedną noc ma
przechować
250 kilogramów
złota.
Zdenerwowa-
nego dyrektora
banku

Przeczytałem
ostatnio jedną z
książek z serii
Biuro
Detektywistyczne
Lassego i Mai.
Polecił mi ją mój
przyjaciel, który
jest wielbicielem
zagadek i
uwielbia
literaturę pełną
tajemnic  i
zawiłości.
„Tajemnica
złota” Martina
Widmarka
rozgrywa się w
miasteczku
Valleby i jego
okolicach. 

uspokaja
komisarz.
Następnego
ranka złoto
jednak znika.
Pracownicy
banku zostali
wzięci jako
zakładnicy. Nie
ma wątpliwości,
że złodzieje
dobrze
zaplanowali
napad na bank,
a system
alarmowy nic
nie
zarejestrował.
 Jest wielu
podejrzanych.
Co stało się ze
złotem? Czy
sam dyrektor
banku je skradł?
 A może
księgowy… 

Czy detektywi
odzyskają złoto
i uratują
zakładników? O
tym musicie
przekonać się
sami.
Książkę czyta
się szybko i
przyjemnie.
Historia jest
ciekawa i
wartka, pełna
zagadek, które
z całą
pewnością
przyciągną
uwagę młodego
czytelnika.
Duże litery i
liczne ilustracje
Heleny Willis
ułatwiają
czytanie. 
Okładka książki
jest kolorowa i
zachęca
czytelnika, 

aby po nią
sięgnąć.
Książka
„Tajemnica
złota” jest
napisana z
poczuciem
humoru, opisuje
wielu bohaterów
i posiada
dynamiczną
akcję.
 Czytelnik może
na chwilę stać
się detektywem,
a rozwiązanie
zagadki może
go zaskoczyć.
Uwaga! 
Bo książka
wciąga.
Polecam!

Adrian

System
szkolnictwa w
Finlandii jest
uznawany za
najlepszy na
świecie.
Dzieci
zaczynają
naukę w
siódmym roku
życia. Zadania
domowe są
rzadko
zadawane, a jak
już są to w
postaci  

SZKOŁA W FINLANDII
Jak funkcjonują szkoły w innych krajach? Jaki mają
system oceniania? Dowiecie się w cyklu "Szkoła
w..."

Tajemnica złota
Co stało się ze złotem? 

.
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SONDA STOŁÓWKOWA
Najpopularniejsze danie to, oczywiście, rosół. A co
jeszcze lubicie jeść?

pyt.1

pyt.2

pyt.3

W naszej
szkole od
prawie 30 lat
działa  stołówka
szkolna. O jej
istnieniu nie
sposób
zapomnieć,
szczególnie,
gdy od rana
czujemy
zapach
swojskiego
jedzonka i
wiemy, co
będzie na obiad.
Stołówka
wydaje posiłki
od 11.30 do
14.00, stołuje
się w niej około
400 osób, co
stanowi 1/3
uczniów.
Postanowiliśmy
zapytać, jakie
dania lubicie
najbardziej 

i jakie
chcielibyście
konsumować.
Okazało się, że
najbardziej
lubianą zupą
jest rosół
56,4%, drugie
miejsce ex equo
zajęły
pomidorowa i
ogórkowa z
wynikiem
16,4%.
Jarzynowa i
krupnik nie
zostały
wybrane. 
Nasi
respondenci
wytypowali
także najlepsze,
ich zdaniem,
drugie dania.
Prym wiedzie
spaghetti -
35,6%, po nim

naleśniki 25,6%
i pierogi 12,8%.
Kotlety
schabowy i
mielony lubi ta
sama liczba
osób. Nie
wskazano na
gulasz. 
Najwięcej osób
chciałoby
wprowadzić do
menu kebab
38,5% i pizzę
30,8%. 
Trzecie miejsce
zajęły lody,
kolejne to frytki,
lasane i
hamburger. 

Michał i Nadia

Mikołajkowy
Turniej Gier
i Zabaw 
klas 4. 
odbył się 1
grudnia 
2018 roku. 
W imprezie
wzięło udział 

ok. 70 uczniów
ze wszystkich
klas czwartych.
Dzieci
uczestniczyły w
konkurencjach sportowych
o tematyce
świątecznej. 

Pierwsze trzy
miejsca zajęły
klasy:
• I m – 4c
• II m – 4e
• III m – 4a
Wszystkim
uczestnikom
turnieju
serdecznie
gratulujemy!

REDAKCJA WYDANIA: Agata, Oliwia, Adrian, Bartek, Nadia, Michał
OPIEKUN: Karolina Strógarek

KONTAKT: niecodziennikszkolny@gmail.com

Uczestnicy turnieju
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