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 Ściana z rybkami i las

Z okazji 30. urodzin
naszej szkoły w
holu na drugim
piętrze 
przy sali 221
pojawiła się
ogromna fototapeta.
Fotografia
przedstawia różne
gatunki ryb w głębi
oceanu na tle rafy
koralowej.

Feria barw
zachwyca i
pokazuje, jakie
szalenie  ciekawe
jest królestwo
oceanu. Piękno
morskiej głębi, które
mogą podziwiać
wszyscy uczniowie,
bardzo uatrakcyjniło
aranżację wnętrz
szkoły.

Kilka dni później 
w holu 
na pierwszym
piętrze 
pojawiła się 
kolejna niesamowita
fototapeta
przedstawiająca
zielony las. 
Według naszych
informacji
społeczność
szkolną czeka 

 W tym
numerze:

„… nic ponad czar
miłości”

Pięknie czytały

Nowy automat z
napojami i
przekąskami

Pajęczak w
Europie!

Zadbajmy o
środowisko!

jeszcze jedna
niespodzianka
związana z
szafkami.
Pamiętajcie,
że już w maju
będziemy
obchodzić
Jubileusz 
30- lecia 
szkoły.

Nadia

. .
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„… nic ponad czar
miłości”

Pięknie czytały

.

28 lutego 2019
roku w Szkole
Podstawowej 
nr 6 im.
Lotników
Polskich w Pile
odbył się
Miejski Konkurs
Recytatorski
Młodzieży
Szkół
Podstawowych
„… nic ponad
czar miłości”. 
Honorowy
patronat nad
konkursem
objął Prezydent
Miasta Piły.

26.03.2018r. w
Młodzieżowym
Domu  Kultury
,,Iskra” w Pile
odbył się
Powiatowy
Konkurs
Pięknego
Czytania
Tekstów
Pisanych 
Prozą.
 Organizatorem
Konkurs  był
Zespół Szkół
przy Teatralnej
w Pile. 

Z dumą
informujemy, że
wśród uczniów
szkół
podstawowych  
i gimnazjalnych
z powiatu
pilskiego I
miejsce zajęła
Aleksandra
Leniec, z kl.
3FG, która
przeczytała
fragment
,,Małego
Księcia”. 

Natomiast
Oliwia
Duszara, z kl.
3EG zdobyła
nagrodę
publiczności.
Serdecznie
gratulujemy i
życzymy
dalszych
sukcesów.
Opiekunowie:
  p. Marlena
Neldner
   p. Ewa
Urbańska
   p. Ewa
Wyrzykowska

.

Interpretacje
głosowe
przedstawiło 21
recytatorów 
reprezentują-
cych klasy VII i
VIII oraz
klasę trzecią
gimnazjum.
Po wysłuchaniu
recytacji
wierszy
wszystkich
uczniów, jury
oceniło i
wyłoniło
zwycięzców. 

Zaszczytne 
I. miejsce 
zajęła Wiktoria
Gembara z
klasy 8a,  naszą
szkołę
reprezentowała
także
Aleksandra
Lecniec z klasy
III EG.
Obu
recytatorkom
gratulujemy !

.

ED
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28 marca tuż
przed
rozpoczęciem
lekcji w holu na I
piętrze
ustawiono nowy
automat z
napojami i
przekąskami
firmy Tymbark.
Od razu
automat
wzbudził wśród
uczniów
ogromne
zaintereso-
wanie.

Nowy automat z
napojami i przekąskami

Pajęczak w Europie!

Na kolejnych
przerwach
kolejka była
coraz większa.
Każdy chciał
zobaczyć
asortyment i
nabyć jakiś
artykuł.Oprócz
oferowanych
soków
owocowych
marki Tymbark i
wód
mineralnych, są
także batoniki, 

chrupki,
paluszki, wafle
ryżowe oraz
inne przekąski.
Z rozmów
uczniów,
wynika, że
wszyscy
pochwalają
pojawienie się
nowego
automatu, choć
już pierwszego
dnia wystąpiły
problemy
techniczne.

Tymek

Jakiś czas
temu na
platformę
YouTube trafił
zwiastun
nowego filmu o
pajęczaku pod
angielskim
tytułem ‘’Spider-
Man: Far from
Home’’,
tłumacząc
‘’Spider-Man:
Daleko od
domu’.
Ale dlaczego
daleko? 

Otóż w tej
produkcji
Marvel Studios
Spidey opuści
Nowy Jork i
wybierze się na 
wycieczkę po
Europie wraz ze
swoimi
przyjaciółmi
Nedem oraz MJ
[Mary Jane].
Odwiedzi on
takie miejsca
jak: Berlin, 
Londyn, Rzym.
Można
pomyśleć, że
Parker  pojedzie
sobie na
wakacje.

Otóż nie,
ponieważ po
drodze spotka
istoty zwane
‘’Elementals’’
władające
mocami
żywiołów.
Spotka je w
Rzymie i będzie
musiał się z
nimi zmierzyć
na zlecenie
Nicka Furyego.
Do walki
dołączy się
doskonały
iluzjonista
Misterio, o
którego roli w
filmie za dużo
nie wiemy. 

Pewne jest
jedno, nasz
człowiek- insekt
z sąsiedztwa,
będzie miał
ciekawe
wakacje. 
Tym bardziej,
że film pojawi
się w kinach w
lipcu.
Tymczasem
czekajcie na
Avengers:
Endgame, bo
tam uniwersum
odwróci się o
180 stopni. 

Kajtek

.

TK

int.

.
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Zadbajmy o środowisko!

Chciałbym dziś
poruszyć temat
dotyczący
ochrony
środowiska.
Czy my, młodzi,
możemy
zmniejszyć
zanieczyszczenie
powietrza?
Codziennie
każdy z nas
odbywa swoją
podróż do
szkoły. Mnie
przywozi
samochodem
mama. Można
jeszcze
przyjechać
autobusem,
rowerem lub
przyjść na
piechotę. Gdy
jedziemy
naszym autem,
bardzo często
stoimy w
dużym
korku. Trasę ok.
2 km
pokonujemy
czasami aż 10
minut. To jest
mały koszmar –
przed nami
korek, za nami
korek. 

Czasem zdarza
się, że obok nas
chodnikiem idą
ludzie. Oni
właściwie są
pierwszymi
pochłaniaczami
spalin, które
produkują
nasze
samochody.
Czy
moglibyśmy
jakoś pozbyć
się tego
smogu? Co
możemy
zrobić? Pewnie
większość z
nas pomyśli „
Nie, nie
możemy nic
zrobić. Bo niby
jak?” No to
pomyślmy.
Dodam, że ja
też jestem w tej
samej sytuacji,
więc też będę
myślał. 
Gdybyśmy
ograniczyli ilość
pojazdów, to
byłoby mniej
spalin. Mniej
spalin to mniej
chorób i alergii.

Zróbmy to!
Wybierzmy
autobus!
Będziemy
trochę szybciej,
bo to pojazd
uprzywilejowany.
20 osób w
autobusie to
kilka
samochodów
mniej, a tym
samym mniej
zanieczyszczenia.
W dniu,  w
którym nasze
plecaki będą
nieco lżejsze,
można  zrobić
sobie
wycieczkę
rowerową do
szkoły lub
pieszą
wędrówkę.
Taka wyprawa
na świeżym
powietrzu
przyniosłaby
dużo
dobrego. Trochę
świeżego
powietrza i
ruchu dobrze by
zrobiło dla
naszego
organizmu.  

A w tym czasie
wokół nas
czyste, świeże
powietrze. Ale
żeby ten plan
zadziałał,
ważny jest
jeden drobniutki
szczegół.
Jedność
posiadaczy
tornistrów.
Wszyscy
postarajmy się
ograniczyć
używanie
aut. Dbajmy o
środowisko, a w
ten sposób 

zadbamy
również o
siebie. Dziś,
gdy wrócę do
domu, poproszę
rodziców o
chwilkę
rozmowy.
Postaram się
przekonać ich,
że moglibyśmy
mniej jeździć, a
więcej
chodzić. Moi
Drodzy!
Spróbujcie
przemyśleć
temat. 

 Jeśli macie
jeszcze
wątpliwości, to
uwierzcie, że
warto
spróbować.
Dacie radę, też
możecie
pomóc! Niech
każdy z nas
spróbuje. Uda
się. 
Zmienimy
powoli siebie, to
również powoli
zmieni się
nasze
środowisko.

Wojtek

REDAKCJA WYDANIA: Nadia, Tymek, Wojtek, Kajetan
OPIEKUN: Karolina Strógarek

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