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Jak co roku w
pierwszą wiosenną
sobotę pilscy
wędrowcy
rozpoczęli sezon i
spotkali się w
plenerze, aby
odszukać wiosnę i
obudzić ją
ostatecznie.
W sobotę 
23 marca 2019 r.
tradycyjnie odbył
się Rajd na
powitanie wiosny
„Wiosenne
przebudzenie”,
zorganizowany
przez Oddział
PTTK. 

 Uczestnicy rajdu
spotkali się przy
ulicy Miłej
nad Zalewem
Koszyckim.
Zwolennicy
turystyki mieli do
wyboru  trzy trasy:
pieszą, kajakową i
rowerową.
Warunkiem udziału
był dobry humor i
chęć pokonania w
doborowym
towarzystwie kilku
kilometrów. 
Pogoda okazała się
prawdziwie
wiosenna, a zimę 

pożegnano
topieniem
ekologicznych
marzann, które
potem wyłowiono 
z rzeki. Nasz
symbol
odchodzącej zimy
wykonany był z
kolorowego papieru,
gazet i bibuły.
Na pilskiej wyspie
odbyły się  też
różnorodne 
konkursy o
wiosennej
tematyce. 

..

W tym
numerze:

Jak zostać
marynarzem?

"Pociąg do
zawodów"

Akcja "Wszystkie
Kolory Świata"

Przyłącz się do
wyzwania
#Trashtag na
facebooku i
pomóż oczyścić
naszą planetę!

Strudzeni
wędrowcy posilili
się   przepyszną
zupką – 
do wyboru
grochową lub
pomidorową.
Wszyscy z
zadowoleniem i
radością będą
wspominać
wiosenny rajd.
Do zobaczenia na
szlaku w przyszłym
roku!

Nadia

.
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"Pociąg do zawodów"
Nasza "11" na I miejscu!

Opowiedział, jak
można zostać
marynarzem,
jaką trzeba
ukończyć
szkołę, pokazał
nam statek, na
którym pracuje.
Opowiedział
również o
przygodach,
jakie go
spotkały w
związku z pracą
na morzu oraz
wymienił 
miejsca, które
już odwiedził.

Był m.in. w
Singapurze,
dokąd lot
samolotem trwa
23 godziny.
Wysłuchaliśmy
opowieści o
trudnej, ale i
bardzo ciekawej
pracy na statku.
Spotkanie
zakończyło się
licznymi
pytaniami,
dzięki którym
poszerzyły się
nasze
horyzonty i
wzbogaciło 

słownictwo o
nowe pojęcia
związane 
z zawodem
marynarza. 
Niestety,
zabrakło czasu
na naukę
wiązania
podstawowych
węzłów
marynarskich,
ale tata Wiktorii
obiecał, że
jeszcze
odwiedzi nasze
szkolne mury.

Wiktoria

Jak zostać marynarzem?
4 marca 2019 r. klasę IV c odwiedził niezwykły gość
marynarz w stopniu kapitana - pan Paweł, tata
Wiktorii. 

statek wiertniczy

Singapur

28 lutego w
Szkole
Podstawowej 
nr 3 im. Jana
Brzechwy odbył
się
Międzyszkolny
Konkurs
Zawodozna-
wczy
 „Pociąg do
Zawodu”. 
W konkursie
wzięły udział
drużyny z pięciu
szkół z klas
siódmych.
Naszą szkołę
reprezentowali:
Marta Mierzwa,
Natalia
Bohatkiewicz
oraz
Antoni Wysocki.

Uczniowie
musieli
wykazać się
między innymi
znajomością
zawodów
zarówno tych
już  wymarłych
jak i
współczesnych.
Niektóre z
przygotowa-
nych przez
organizatorów
zadań
przysporzyły
nie lada
problemów,
jednak naszej
reprezentacji
udało się
zdobyć 1.
miejsce,   

a
podziękowania
za
przygotowanie
do konkursu
należą się
 pani Katarzynie
Łęckiej.
Dziękujemy
 i życzymy
powodzenia
następnym
rocznikom w
kolejnych
latach!

Natalia

.

kpt. Paweł

kpt. Paweł

.
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WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA

Podczas zajęć
z wychowawcą
z
wykorzystaniemmateriałów
filmowych
UNICEF
przedstawiono
uczniom
założenia i cel
akcji. Dzięki 
kreatywności
uczniów i
nauczycieli ,
którzy
przygotowywali
ciekawostki
dotyczące 
życia dzieci 
w różnych
krajach świata,
zajęcia 
stały się 
inspiracją 
dla dzieci i ich
rodziców oraz
dziadków

do stworzenia
projektów
laleczek.
Wykonaliśmy
gazetkę ścienną
na holu oraz
rozwiesiliśmy
plakaty
informujące o
całej akcji i
zachęcające do
jej wsparcia.
Szycie laleczek
przez dzieci 
odbywało się 
w domu oraz
podczas zajęć
technicznych.
Przy tej okazji
dzieci
wymieniały się
wiedzą na temat
różnych krajów
świata,

opowiadały
sobie
wymyślone
historie,
 jakie mogłyby 
przeżywać
ich laleczki.
Nadawały
laleczkom
imiona i
opisywały
krótkie historie
ich życia.
Miały przy tym
mnóstwo dobrej
zabawy.
Ostatnim
etapem była
wystawa i
kiermasz
laleczek, które 
urządziliśmy 
pod koniec
lutego.

Prezentowa-
liśmy materiały
filmowe
udostępnione
przez UNICEF
na holu przy
wejściu
głównym do
naszej szkoły.
Uczennice
klasy piątej i
szóstej wraz z
opiekunami
zachęcały
rodziców i
dziadków, 
a także 
swoich kolegów
i koleżanki z
innych klas do
wsparcia naszej
inicjatywy. 
Akcja
zakończyła się 
zebraniem 
280 zł,  ale
przede
wszystkim
wzbudziła 

zainteresowanie
poruszanymi
problemami i
uświadomiła
nam wszystkim
jak niewiele
potrzeba by
pomagać.Zapewniamy
,że jako
społeczność
szkolna
 będziemy  brali
udział w
kolejnych 
akcjach
UNICEF i
mamy  nadzieję
na jeszcze
większy
sukces.
Koordyna-
torkami akcji w
naszej
palcówce były
panie
Marzena
Ziemann 
Marlena Przybył
Sylwia Solak -
Kujawska.
 

Dzięki
zaangażowaniu
szkół i
przedszkoli w
poprzednich
czterech
edycjach akcji
udało się
pozyskać 2,7
miliona
złotych na
ratowanie życia
dzieci w Sierra
Leona, Czadzie,
Sudanie
Południowym i
Angoli. Bez 
tego wsparcia
setki tysięcy
dzieci nie
otrzymałoby
ratujących ich
życie
szczepionek.
Mamy nadzieję,
że  nasz
skromny wkład
pomoże
kolejnym
dzieciom.

.

.

.

.
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Przyłącz się do wyzwania #Trashtag na facebooku i
pomóż oczyścić naszą planetę!

Czy słyszeliście
już o nowym
challange’u na
facebook’u? 
#Trashtag polega
na znalezieniu i
posprzątaniu
bardzo
zaśmieconego
miejsca, a
następnie zrobieniu
dwóch
fotografii. 

Na pierwszym
zdjęciu 
przedstaw
zaśmieconą 
i zanieczy-
szczoną
okolicę, 
a na drugim, 
jak wszystko
już jest
posprzątane 
i zapakowane
do worków. 

"To nowy
#challange
skierowany do
wszystkich
znudzonych
nastolatków.
Zrób sobie
zdjęcie w
miejscu, które
potrzebuje
sprzątania lub
konserwacji, a
następnie 
strzel kolejną 

fotkę po tym,
jak już
ogarnąłeś to
miejsce”. Byron
Roman,
publikując
właśnie taką
wiadomość 
i  swój 
przykład,
zapoczątkował
to wyzwanie. 
Post został
opublikowany 

5 marca 2019 r.
i został
udostępniony
już blisko 330
tysięcy razy. 
Zachęcamy do
poświęcenia
chwili czasu,
ponieważ
podejmując to
wyzwanie,
pomagacie
naszej planecie.

Jest to jeden 
z niewielu
internetowych
challange’y, 
który ma 
sens i przynosi
dużo, jednak
trzeba mieć
chęć, aby
posprzątać
świat.

Oliwia i Natalia

REDAKCJA WYDANIA: Nadia, Natalia, Oliwia, Natalia, Wiktoria
OPIEKUN: Karolina Strógarek

KONTAKT: niecodziennikszkolny@gmail.com
niecodziennikszkolny.wordpress.com
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