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Są takie osoby i
organizacje, które
mobilizują,
zachęcają do
działania i
sprawiają, że chce
się chcieć, bez
których nie
wyobrażamy sobie
miejskich
wydarzeń. Jedną z
nich jest
Stowarzyszenie
Centrum
Wolontariatu w
Pile.

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Pile
najlepsze w Wielkopolsce!

My wiemy, że są
wyjątkowi – tym
bardziej miło nam,
że zauważyli to
również inni.
Podczas
wczorajszej gali w
Poznaniu-
Stowarzyszenie
Centrum
Wolontariatu
zwyciężyło w
wielkopolskiej edycji
konkursu Barwy
Wolontariatu w
kategorii 

organizacja/instytucja
przyjazna
wolontariatowi. 
Do konkursu
Stowarzyszenie
zostało zgłoszone
przez Prezydenta
Miasta Piły. 
Prezes
Stowarzyszenia –
Andrzej Sadkowski
odebrał statuetkę,
dyplom oraz czek
na 4 tys. zł. 
W gali, w której
wzięło udział około
1500  osób z całej
Wielkopolski.
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SZKOŁA W
FINLANDII

Piła była licznie
reprezentowała
przez
wolontariuszy,
dla których, 
w
podziękowaniu
za ich działania,
zaśpiewał Kamil
Bednarek.
Zarząd
Stowarzyszenia
wyszukuje,
pokazuje i
nagradza
symboliczną
„łapką” kolejne
dziesiątki i setki
osób i grup
wolontariuszy,
stowarzyszeń i
organizacji
pozarządowych. 

Za taką
działalność
SCW otrzymało
Certyfikat
organizacji
przyjaznej
wolontariuszom
i prawo
posługiwania się
logiem „Dobry
wolontariat”.
Od wielu lat
wolontariusze
uczestniczą w
zbiórkach
żywności
organizowanych
przez Pilski
Bank Żywności
oraz
Ogólnopolską
Federację
Banków
Żywności.

Wolontariusze
SCW
trzykrotnie
(2008, 2009 i
2010)
współorganizowali
wraz z
Urzędem
Miasta i
Uniwersytetem
Trzeciego
Wieku w Pile
„Dzień Marii”
doroczną
imprezę
integracyjną dla
społeczeństwa
Miasta Piły. A to
tylko część
działań
Stowarzysze-
nia...

A. Bożek

Jesteśmy dumni, że dzięki nim
„Piła Pomaga”, a kolejne

pokolenia ludzi w każdym wieku,
chcą dzielić się swoim czasem,

pomagać potrzebującym, dbać o
historię miasta i regionu.

.

 Rok szkolny w
fińskich
szkołach trwa
10 miesięcy, po
5 dni w
tygodniu. Nauka
trwa 9 lat, a
uczniowie uczą
się od 7 do 16
roku życia.
Nauczyciele
rzadko zadają
pracę domową,
a mundurki są
nieobowią-
zkowe. 
Edukacja,
zeszyty,
książki, wszystkie
przybory
szkolne i obiady
są całkowicie
za darmo. 

Dzieci w
fińskich
szkołach
zawsze
spędzają
przerwy na
dworze – mózg
potrzebuje
dobrze się
dotlenić.
Uczniowie
tamtejszych
szkół nie uczą
się alfabetu
pisanego. 
Poznają małe i
duże litery
drukowane, aby
od początku
móc zgłębiać
wiedzę o
pisaniu na
klawiaturze. 

Fińskie dzieci
mają najdłuższe
wakacje na
świecie, które
trwają aż 2,5
miesiąca. Klasy
liczą od 15 do
20 osób. W
szkole w
Finlandii dzieci
uczą się tylko
tego, co może
okazać się
przydatne w
życiu. Nie ma
klasówek i
sprawdzianów. 
Jest jedynie test
ogólny na
koniec
nauczania.

Kacper
.
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ŻYWOT
SIÓDMOKLASISTY

Jakie były zabawy za czasów
naszych dziadków?

Do napisania
tego felietonu
zainspirowało
mnie to, co
robię w tym
momencie, czyli
wypełnianie
swoich
szkolnych
obowiązków.
Wszystko
zaczęło się od
pracy domowej
polegającej na
napisaniu tego
właśnie
artykułu.
Szczerze
mówiąc, nie
mam pomysłu,
co napisać, ale
spróbuję
poruszyć 

temat obecnego
szkolnictwa. W
szkole jest
znacznie za
dużo nauki.
Praktycznie
każdy
nauczyciel
uważa, że jego
przedmiot jest
najważniejszy.
Chcąc nam,
czyli uczniom,
pomagać w
nauce
nauczyciel
realizuje swój
program. Każdy
dokłada swoje
„trzy grosze”.
Jeśli wszystko

do siebie dodać,
to wychodzi
bardzo duża
ilość materiału.
Przychodzimy
do domu
późnym
popołudniem, to
normalne, że
jesteśmy
zmęczeni.
Żaden człowiek
nie jest w stanie
dwanaście
godzin dziennie
funkcjonować
na najwyższych
obrotach. A to
trzeba odrobić
zadania
pisemne, a to 

nauczyć się, a
zrobić jakąś
prezentację. Kto
wie czy nagle
w dniu, kiedy
mamy
zaplanowane
dwa
sprawdziany,
nasza kochana
nauczycielka od
przedmiotu X
nie zrobi
kartkówki, bo
ma przecież ma
takie prawo.
Całe popołudnie
spędzamy nad
książkami. Zero
czasu dla
siebie. Przychodzi
wieczór,
kolacja, czas na
sen, dzięki
któremu mamy
mieć energię
na kolejny

fascynujący
dzień w szkole.
Nastaje ranek,
przygotowujemy
się znowu do
poszerzania
przydatnej
wiedzy. I tak
pięć dni w
tygodniu przez
dziesięć
miesięcy w
ciągu roku…
Przeładowanie
materiału ze
wszystkich
przedmiotów

powoduje
przemęczenie
nas, uczniów.
Nie chciałbym
pomyśleć, jak
czują się moi
koledzy, którzy
każdego dnia po
szkole chodzą
na różne zajęcia
dodatkowe
rozwijające ich
pasje…

Tomek

- Babciu, w co
się bawiłaś w
dzieciństwie?
- Bawiłam się z
koleżankami w
skoki wzwyż
przez sznurek.
- A na czym to
polegało?
- Dwie
koleżanki
trzymały sznur,
a trzecia
przeskakiwała
wzwyż nad
sznurem. 

Im wyżej tym
lepiej.
- W coś jeszcze
się  bawiłaś?
- W podchody.
Szukaliśmy się
w lesie.
Zostawialiśmy
podpowiedzi i
listy.O! Jeszcze
jeździłam na
rowerze
męskim pod
ramą.
- Jeszcze były
jakieś zabawy?

- Obręcz z koła
od roweru.
Popychało się ją
kijem i to
jeździło, i
biegało się za
tym.
- A były telefony
stacjonarne?
- Były, ale
prawie nikt ich
nie miał. 
Mój wujek miał
taki telefon na
korbkę. Jedyny
w rodzinie. 

- Czy dużo
zajmowałaś się
swoim
rodzeństwem i
czy zostawałaś
z nimi sama w
domu?
- Tak. Jak byli
mali to jak
wracałam ze
szkoły woziłam
ich w
drewnianym
wózku.
- To już
wszystkie
pytania.
Dziękuję za
rozmowę. 

Maria

.

.
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wyborcza.pl

gorce24.pl

Maja



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 25 01/2019 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLNiecodziennik Szkolny 2018-2019

.

.

1. Aquapark

W tym roku
Aquapark w Pile
zaprasza na
zajęcia na
lodowisku z
instruktorem
oraz na naukę
gry w squash’a.
Zajęcia będą
odbywać się 1
godzinę
dziennie (pn.-
pt.) w I i II
tydzień ferii. Za
taki 5-dniowy
kurs nauki
squash’a
zapłacisz
150,00 zł, a za
zajęcia na
lodowisku
125,00 zł.

2. Muzeum
Okręgowe

W Muzeum
Okręgowym w
Pile odbędą się
4-dniowe
zajęcia w
nawiązaniu do
wiersza
Władysława
Bełzy pt. „Kto ty
jesteś?”. 

 Zajęcia odbędą
się od 15.01-
18.01.2019 r.
(wt.-pt.) w
godzinach
10.00-16.00.
Cena to 5 zł od
osoby.

3.Helios

W ferie możesz
też wybrać się
do kina Helios,
które proponuje
nam filmy takie
jak
„Bumblebee”,
„Sekretny świat
kotów”, „Ralph
Demolka w
internecie” czy
„Spider-man
Uniwersum”.

4. SP 11

W naszej
szkole również
odbędą się
zajęcia, na
których na
pewno miło
spędzicie czas
ze swoimi
kolegami i
koleżankami.

5. Regionalne
Centrum Kultury

W RCK odbędą
się np. zajęcia z
pantomimy,
szycia,
taneczne (hip
hop, zumba),
plastyczne, mini
GIERmania, ale
również
projekcje filmów
„Kopciuszek.
Historia
prawdziwa.”,
„Miśków 2-óch
w Nowym
Jorku” oraz
spektakle
„Wywrócona
bajka o
kapturku”,
„Czego nie
wiecie o
smokach”.

Oprócz
wymienionych
propozycji na
pewno
znajdziecie
jeszcze kilka
innych, które
przypadna
Wam do gustu.
Ferie w mieście
wcale nie
muszą być
nudne. 

Oliwia

Ferie zimowe 2019
Nie wiesz, jak w ciekawy sposób spędzić ferie? Mam dla ciebie kilka propozycji.

REDAKCJA WYDANIA: Kacper, Maja, Maria, Tomek, Oliwia
OPIEKUN: Karolina Strógarek

KONTAKT: niecodziennikszkolny@gmail.com

.

.


	W TYM NUMERZE:
	Szkoła w Finlandii
	Jakie były zabawy za czasów naszych dziadków?
	Żywot siódmoklasisty
	Ferie zimowe 2019

	Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Pile najlepsze w Wielkopolsce!
	Jesteśmy dumni, że dzięki nim „Piła Pomaga”, a kolejne pokolenia ludzi w każdym wieku, chcą dzielić się swoim czasem, pomagać potrzebującym, dbać o historię miasta i regionu.

	SZKOŁA W
	FINLANDII
	ŻYWOT SIÓDMOKLASISTY
	Jakie były zabawy za czasów naszych dziadków?

	Ferie zimowe 2019
	Nie wiesz, jak w ciekawy sposób spędzić ferie? Mam dla ciebie kilka propozycji.
	KONTAKT: niecodziennikszkolny@gmail.com


