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LIST DO KRÓLOWEJ
ELŻBIETY II 

Na początku
grudnia uczniowie
klasy 5c Szkoły
Podstawowej nr 11
w Pile wraz z panią
Agatą Zarzycką, na
zajęciach
rozwijających
uzdolnienia, napisali
list z życzeniami
świątecznymi do
królowej
Zjednoczonego
Królestwa - Elżbiety
II. 
Opisali w nim swoją
klasę, szkołę oraz
wspomnieli o
obchodzonym w
tym roku 30-leciu
szkoły. 

Zaprezentowali
swoje miasto - Piłę
oraz kraj, przybliżyli
również informacje
o 100. rocznicy
odzyskania przez
Polskę
Niepodległości. 
Na koniec złożyli
życzenia z okazji
zbliżających się
Świąt Bożego
Narodzenia.
Podsumowali list
zaproszeniem
Królowej Elżbiety do
Piły.

.

W tym
numerze:

Szkoła w Hiszpanii

Kim jest cool
hunterka?

Horoskop

Jacy jesteśmy?

Podczas
sumiennych
przygotowań do
napisania listu
uczniowie dokładnie
zapoznali się z
biografią władczyni,
jej królewskimi
obowiązkami oraz z
ciekawostkami na
jej temat. 
Teraz entuzjaści
nauki języka
angielskiego z
niecierpliwością
czekają na
odpowiedź z
Pałacu 
Buckingham. AZ
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KIM JEST 
COOL HUNTERKA?

Szkoła 
w Hiszpanii

Czy już wiecie,
co chcecie robić
w przyszłości? 
Cały czas
powstają nowe
zawody, o
których pewnie
jeszcze nie
słyszeliście.
Jednym z nich
jest cool
hunterka.

Jej praca polega
na
przewidywaniu
tego, co
wkrótce stanie
się modne. To
idealny zawód
dla osób, które
podążają za
trendami.  Cool
hunterka często
podróżuje i
odwiedza kluby,
kina, muzea,
kawiarnie,
galerie
handlowe.
Obserwuje, jaki
produkty są
popularne
wśród danej

grupy osób. 
Rozmawia z
ludźmi i
przeprowadza
ankiety, a ich
wyniki
przekazuje
wielkim firmom,
czyli swoim
pracodawcom. 
Analityczka
trendów
rynkowych
zarabia dosyć
dobrze, a
zapotrzebowa-
nie rynku pracy
jest duże. 
Musi posiadać
umiejętności 

 Edukacja w
Hiszpanii jest
obowiązkowa
dla dzieci w
wieku od 6 do
16 lat. Szkoła
podstawowa
(primaria) trwa 6
lat. Po tym jest
obowiązkowa
szkoła, educacion
secundaria
(E.S.O.), po
której
ukończeniu,
dziecko
otrzymuje
certyfikat jej
ukończenia.
Czas
uczęszczania
dziecka do
szkoły 

jest uzależniony
od regionu
Hiszpanii, w
którym znajduje
się szkoła.
Również różne
szkoły
posiadają różne
czasy otwarcia i
trwania
semestrów.
 Rok szkolny
dzieli się na trzy
semestry,
wakacje letnie
trwają prawie 3
miesiące!
Godziny
otwarcia szkół
to czas od 9.00
do 12.00 i od
15.00 do 17.00.

W zależności
od regionu
Hiszpanii w
niektórych
prowincjach
dziecko
nauczane jest
również w
miejscowym
dialekcie,
różnym od
języka
hiszpańskiego
(kastylijskiego).
I tak np. w
Katalonii
(Barcelona),
dziecko będzie
nauczane po
katalońsku, w
Galicji na
północy kraju po
galicyjsku, 

w Kraju Basków
po baskijsku, w
regionie
Comunidad
Valenciana w
języku
walencjańskim.
Szkoły
podstawowe
różnią się
wielkością i
rodzajem
wyposażenia
oraz pomocy
naukowych.
Jednak
zdecydowana
większość z
nich oferuje dla
dzieci bardzo
przyjazne
środowisko i
niezwykle miłą
atmosferę.

Bruno

związane z
kontaktami z
ludźmi i być
spostrzega-
wcza. 
Jeżeli chcecie
poznać ścieżkę
kariery cool
hunterki, jej
zarobki i
obowiązki,
koniecznie
odwiedźcie
stronę 
mapakarier.org i
Miasto
zawodów.

Nadia
.

.

mapakarier.org

Miasto zawodów
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HOROSKOP
Co Was czeka w nowym roku?

Wodnik (20 stycznia – 18 lutego)
Poczujesz odpoczynek i błogi
spokój. Będziesz miał dużo
wolnego czasu.

Ryby (19 lutego – 20 marca)
Otrzymasz dobre oceny na koniec
semestru i z radością powitasz
drugi.

Rak (22
czerwca – 22
lipca)
Będziesz cały
czas
zadowolony,
gdyż rok
szkolny będzie
zakończony ze
świetnym
świadectwem. 

Panna (24 sierpnia – 22 września)
Nowy rok szkolny zaczniesz
bardzo dobrze, a koledzy z klasy
będą zadowoleni ze spotkania z
Tobą.

Byk (20 kwietnia – 22 maja)
Poczujesz więcej siły do działania.
Będziesz robić rzeczy, których
wcześniej Ci się nie chciało robić
lub nie miałeś na to czasu.

Bliźnięta (23 maja – 21 czerwca)
Pojedziesz na wycieczkę szkolną
w miejsce, w którym jeszcze nie
byłeś i przeżyjesz niesamowitą
przygodę.

Waga (23
września – 22
października)
Dobrych  ocen
będzie Ci
przybywać, a
złe Ciebie
ominą. W
szkole będzie
OK.

Lew (23 lipca – 23 sierpnia)
Na koloniach poznasz wielu
nowych i miłych kolegów, zrobisz
coś nowego i będziesz doskonalić
stare umiejętności.

Baran (21 marca- 19 kwietnia)
Będzie to dla Ciebie czas
wycieczek pozaszkolnych.
Odwiedzisz miejsca, których nie
mogłeś odwiedzić w zimie. Zdrowe,
wiosenne powietrze będzie Ci w
tym sprzyjało.

.
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Skorpion 
(23 października – 21 listopada)
Twoje marzenia się spełnią.
Koszmary i zmory nocne pójdą
precz, a miłe sny będą do Ciebie
przychodzić.

Jacy jesteśmy?
Kilka słów o współczesnych nastolatkach.

Strzelec
(22 listopada – 21 grudnia)
Dużo czasu spędzisz w gronie
najbliższych. Będzie Ci z nimi
dobrze.

Koziorożec
(22 grudnia – 19 stycznia)
Będzie  wesoło podczas ferii.
Wypoczynek będzie świetny, a
Nowy Rok zacznie się jeszcze
lepiej niż poprzedni.

Wojtek

.

.

.

Ostatnio bardzo
często słyszę,
jak starsze
osoby mówią o
współczesnej
młodzieży.
"Wszystkie
dziewczyny
mają tonę
makijażu",
"ciągle siedzą w
telefonach",
"używają masy
przekleństw",
"są jak
elektroniczne
zombie", " nic z
nich nie będzie,
jedyne co
potrafią, to
klikać w
telefonach".
Młodzież
posiada takie
same prawa do
rozwoju,
szacunku i
swobody jak
dorośli.
Tak naprawdę
sposób bycia
nastolatków
wcale się tak
nie zmienił, od
pokoleń dorośli
narzekali na
nastoletnie
pociechy.

Starsze
pokolenie
czytało książki,
należało do
subkultur,
słuchało
muzyki, my
najczęściej
udzielamy się
na portalach
społecznościowych
i surfujemy po
internecie.
Zarówno kiedyś
jaki i dziś byli
dobrzy i źli
ludzie. Zmienił
się sposób
okazywania
emocji i to
niekoniecznie
na gorszy.
Warto pamiętać,
że wcale nie
jesteśmy
bezdusznymi
'zombie" ( a
przynajmniej nie
każdy). Muszę
się jednak
zgodzić, że jak
każde pokolenie
mamy swoje
wady.
Największą z
nich jest
skłonność do

fonoholizmu,
czyli
uzależnienia
związanego z
użytkowaniem
smartfonów.
Jakby się
głębiej
zastanowić, to
te czasy nie są
wcale złe, a na
pewno nie
gorsze od
innych. 
Rozwój
technologii,
więcej atrakcji,
mnóstwo
znajomości,
szybki przepływ
informacji to
znaki naszych
czasów.

My nie tylko
stukamy w
telefon, jak
sądzą dorośli.
Dzięki
technologii
poznajemy
świat,
nawiązujemy
przyjaźnie,
uczymy się
języków
obcych. Mamy
większe
możliwości
rozwoju niż
wcześniejsze
pokolenia, a czy
je
wykorzystamy,
okaże się za
kilka lat.

Sofija

REDAKCJA WYDANIA: Nadia, Bruno, Wojtek, Sofija
OPIEKUN: Karolina Strógarek

KONTAKT:

niecodziennikszkolny@gmail.com
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