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Zimowisko w
pilskiej
„Jedenastce”
niestety dobiegło
końca. Pozostały
jednak piękne
zdjęcia i
wspomnienia, 

FERIE, FERIE ...
I PO FERIACH

Ferie w szkole

Kartki świąteczne
młodych grafików-
wyniki konkursu

Zabawy z
dzieciństwa-
wywiadya że spędziliśmy

ten czas bardzo
aktywnie, będzie o
czym pamiętać. 
Warsztaty
plastyczne, relaks
na basenie, gra w
kręgle i spotkania 

W tym
numerze:

,,By czytać się
chciało, 
zakładkę zrób
wspaniałą”

Do czego
prowadzi
fonoholizm?

z ciekawymi
ludźmi, wyjścia do
kina i na lodowisko,
superzabawa na
trampolinach,
wspólne gotowanie,
zajęcia sportowe i
komputerowe...
Oto fotoreportaż w
obiektywie pani
Kasi Łęckiej z
przebiegu ferii 
w SP 11.

KŁ
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ZABAWY 
Z DZIECIŃSTWA

Wywiad z dziadkiem Remikiem

Dziadziusiu, w co się bawiłeś, jak byłeś w moim
wieku?

Było to 55 lat temu, ale doskonale pamiętam moje
zabawy. Bardzo dużo czasu spędzałem z
rówieśnikami na dworze. Bawiliśmy się w chowanego,
ganianego. A z kolegami grałem w KLIPO.

Dziadziusiu, a na czym polegała zabawa w KLIPO?

Układaliśmy dwudziestogroszówki jedna na drugą
orzełkami do góry. Z odległości około 3 metrów
rzucaliśmy ołowianą blaszką tak, aby trafić jak najbliżej
tych monet. Następnie ten, który trafił najbliżej,  jako
pierwszy uderzał w ustawiony stos monet. Monety
rozsypywały się. Te, które odwróciły się na reszkę,
były jego.

A jak padał deszcz lub było bardzo zimno, to co
robiliście?

Graliśmy w szachy, warcaby i karty. Moją ulubioną grą
karciana był tysiąc i kanasta. Z tatą robiłem latawce. Z
bratem sklejałem modele samolotów, a ze styropianu
robiliśmy statki, które "puszczaliśmy" na dużej kałuży.

-Dziadziusiu, jak myślisz - kiedy było fajniej dla
dzieci teraz, czy jak ty byłeś  mały?

Myślę, że w czasach mojego dzieciństwa było dużo
lepiej, ponieważ mieliśmy lepszy kontakt z
rówieśnikami, całe dnie spędzaliśmy na dworze,,
wymyślając coraz to nowsze zabawy. Dziewczynki
grały w klasy, skakały w gumę i przede wszystkim
rodzice mieli więcej czasu dla swoich dzieci.

Dziękuję ci dziadziusiu za twoje opowieści. W
święta poopowiadasz mi jeszcze jakieś historie z
twojego dzieciństwa?
Oczywiście. Będzie to dla mnie wielka przyjemność

Nadia

Wywiad z babcią Ewą

W co się, babciu, lubiłaś najbardziej bawić, gdy
miałaś dziewięć lat?
Lubiłam grać w dwa ognie, palanta, bawić się w
chowanego i szyć ubranka dla moich lalek.

Jaka była Twoja ulubiona zabawka, kiedy byłaś w
moim wieku?
Moją ulubioną zabawką była lalka krakowianka z
zamykanymi oczami i mała metalowa, zielona
kuchenka, na której gotowałam dla niej obiady.

Czy w tamtych czasach dzieci miały telefony
komórkowe?
W czasach mojego dzieciństwa nie było telefonów
komórkowych. W moim domu nie było nawet telefonu
stacjonarnego.

Jakie Babciu wtedy były dziecięce programy w
telewizji?
Lubiłam oglądać takie bajki jak: Myszka Miki, Bolek i
Lolek oraz dobranocki: Jacek i Agatka i Miś Uszatek.

Dziękuję,  Babciu, za wywiad. Myślę, że w tych
czasach zabawki są o wiele lepsze.

Tymek

Wywiad z babcią Wandą

Babciu, w co się bawiłaś, gdy byłaś mała?

Najczęściej bawiliśmy się w berka, chowanego,
graliśmy w dwa ognie i palanta, a gdy padał deszcz
graliśmy w chińczyka, bierki lub karty.

Babciu, jaka była twoja ulubiona zabawka?

Moją ulubioną zabawką była szmaciana lalka.

Wydaje mi się, że niektóre zabawy nadal są
wykorzystywane np. w szkole na lekcji wychowania
fizycznego i można się w nie nadal doskonale
bawić.

Od tamtych lat minęło całkiem dużo czasu i dlatego 
współczesne zabawy i zabawki różnią się od tych z
przed pięćdziesięciu lat.

Jeremi
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KARTKI ŚWIĄTECZNE
MŁODYCH GRAFIKÓW

W  grudniu w
naszej szkole
przeprowadzony
został konkurs
graficzny na
kartkę o
tematyce
świąteczno-
zimowej.
Jury w składzie
p. Bogusława
Różańska –
nauczyciel
plastyki i p.
Beata Lindenau
– nauczyciel
informatyki
wybrało,
nagrodziło i
wyróżniło prace
następujących
uczniów:
W kategorii
klasy 4-6 :

I miejsce ex
aequo zajęli:
Michał
Danielewicz 
kl. 4e i Wiktoria
Przybylska 
z kl. 6b

II miejsce ex
aequo: Ada
Spychalska 
z kl. 5c
i Aleksandra
Szymczak 
z kl. 6b
III miejsce ex
aequo zajęły:
Zuzanna
Pawłowska i
Zuzanna
Żukowska
 z kl. 6d
Wyróżnienia
otrzymali:Maciej
Drab z kl. 5c,
Amelia Spirra i
Ewa Węglicka z
kl. 6d oraz Anna
Lipka-Kozanka
 z kl. 6e.

W kategorii kl.
7-8 SP i III
gimnazjum
I miejsce ex
aequo zajęły: 
Dominika
Szwemin 
z kl. IIIC i

 Aleksandra
Leniec z kl. IIIF
II miejsce ex
aequo: z kl. 7a
Wiktoria
Jasińska i
Zuzanna
Badura
III miejsce ex
aequo zajęły:
Natalia Szarejko
 z kl. 8c
i Weronika
Czajka z kl. IIIH
Wyróżnienia
otrzymali:
Kewin
Kwiatkowski z
kl. 7b, Weronika
Thiede z kl. 8c,
Zuzanna Baj i
Natalia Sadocha
 z kl. 8e,
Michalina
Owsianna 
z kl. IIIA oraz
Tymoteusz
Tymiec 
z kl. IIIC.

.

.

.
MIchał Danielewicz

Dominika Szwemin

Aleksandra Leniec
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Do czego prowadzi
fonoholizm?

,,By czytać się chciało, 
zakładkę zrób wspaniałą”

Na początku
stycznia
rozstrzygnięto
konkurs na
najładniejszą
zakładkę do
książki.

 Oto zwycięzcy:
I miejsce – Maja
Lipińska, kl. 4d

II miejsce –
Martyna Bitner,
kl. 4g

III miejsce – Jan
Lipka-Kozanka,
kl. 4h

Wyróżnienia
otrzymali:

Kacper
Kozłowski kl.4e

Julia Ciecieląg,
kl. 4g

Maksymilian
Ochodek, kl. 4e

Zwycięzcom
serdecznie
gratulujemy. 

  Organizatorzy:
Małgorzata

Bartecka
Małgorzata

Biała
Ewa

Wyrzykowska

.

W większości
szkół
obowiązuje
zakaz używania
telefonów
komórkowych,
ma to na celu
przede
wszystkim
"zmusić"
uczniów do
wspólnej
rozmowy i
zapobiec
uzależnieniu.
Jednak nie
wszyscy
uczniowie
przestrzegają
zakazu. Często
widzę
rówieśników,
którzy

potajemnie i
nielegalnie
korzystają ze
swoich
komórek, a
najczęsciej
chowają się w
szkolnej
toalecie.
Właśnie takie
sytuacje
skłoniły mnie do
opisania
problemu, jakim
jest
uzależnienie
zwane
fonoholizmem.
Dużo osób nie
jest w stanie,
chociaż parę
godzin, nie
korzystać

z elektroniki, a
także nie zdaje
sobie sprawy,
że wpadło w
sidła nałogu. Dla
mnie widok
przyjaciół,
którzy zamiast
rozmawiać ze
sobą i śmiać się
są wpatrzeni w
swoje komórki,
jest przykry.
Uważam, że
nadmierne
korzystanie z
tego typu
sprzętów
zaburza i
pogarsza
relacje z ludźmi.

Wielu woli
napisać smsa
niż
porozmawiać w
realu, a gdy
spotykają się z
kimś, to
zazwyczaj mają
telefon
"przyklejony" do
ręki i podczas
rozmowy
sprawdzają fb.
Oczywiście,
można wyliczyć
mnóstwo
argumentów,

Jednak, trzeba
wiedzieć, gdzie
jest granica.
Pamiętajcie, że
nigdy nie
zastąpicie
prawdziwych
przyjaciół
netowymi
znajomościami,
a rzeczywista
rozmowa potrafi
rozwiązać wiele
problemów.

Julka

.

REDAKCJA WYDANIA: Nadia, Tymek, Julka, Jeremi
OPIEKUN: Karolina Strógarek

KONTAKT: niecodziennikszkolny@gmail.com

które
przemawiają za
korzystaniem i
posiadaniem
telefonu
komórkowego.
Zgadzam się,
 to wyznacznik
XXI wieku i
bardzo pomaga
w komunikacji,
pozyskiwaniu
informacji i
służy rozrywce.

MB

JS


	FERIE, FERIE ...
	W tym numerze:
	Kartki świąteczne młodych grafików- wyniki konkursu


	I PO FERIACH
	Zabawy z dzieciństwa- wywiady

	ZABAWY
	Z DZIECIŃSTWA
	KARTKI ŚWIĄTECZNE MŁODYCH GRAFIKÓW
	,,By czytać się chciało,
	zakładkę zrób wspaniałą”

	Do czego prowadzi fonoholizm?
	KONTAKT: niecodziennikszkolny@gmail.com


