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Uczniowie pilskich szkół uczcili 
Dzień Zwycięstwa i Dzień Europy

Dzień Unii
Europejskiej i 74.
rocznica
zakończenia II
wojny światowej-
takie słowa padały
najczęściej z ust
Prezydenta miasta
Piły, pana Piotra
Głowskiego, w
środę 8 maja na
pilskiej uroczystości
z okazji Dnia
Zwycięstwa. 

Uczniowie klas 8b,
8d i 3c wybrali się
wraz z
wychowawcami na
Plac Zwycięstwa w
Pile, aby
wspomnieć ważne
wydarzenia.
Głównym
elementem
uroczystości był
Apel Pamięci oraz
salwa honorowa,
którą przygotowała 

kompania
honorowa Wojska
Polskiego ze 104.
Batalionu
Logistycznego
Ziemi Wałeckiej z
Wałcza. Pilska
młodzież zadbała o
oprawę artystyczną
oraz o obecność
flag każdego
państwa, które
należy do Unii
Europejskiej.

Dominika

.

.
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„Nasz pomysł na
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„Nasz pomysł na
ochronę środowiska”

Szkoła muzyczna okiem
ucznia

List od królowej Elżbiety 

W marcu odbył
się etap szkolny
konkursu
ogłoszonego
przez 
Departament
Środowiska
Urzędu
Marszałko-
wskiego
Województwa
Wielkopolskie-
go w Poznaniu. 
Tematem IV
edycji był nasz 
wpływ na 

zmiany
klimatyczne
i promowanie
pozytywnych
zachowań.
Należało
zredagować list
do sąsiada lub
stworzyć 
komiks
edukacyjny 
propagujące
prawidłowe
postępowanie
na rzecz
środowiska. 

Naszą szkołę
spotkał
ogromny
zaszczyt.
Otrzymaliśmy
bowiem list
od królowej
angielskiej
Elżbiety II.
Do listu zostały
dołączone
ciekawostki
na temat
rodziny
królewskiej.

A
.

ćwiczyć i
odrabiać lekcje
np. ćwiczyć
śpiewanie na
kształcenie
słuchu czy grać
utwory z
instrumentu
głównego. 
W kolejnych
latach
obowiązywać
będą
dodatkowe

Zachęcam
wszystkich,
którzy
przejawiają
zdolności
muzyczne do
wyboru zajęć w
tej szkole.
W tym roku
można
zapoznać się  

Jestem
uczennicą klasy
trzeciej
pierwszego
stopnia w
Zespole Szkół
Muzycznych im.
Fryderyka
Chopina w Pile.
Razem z całą
klasą  mamy
tylko 6 godzin 
lekcyjnych
zajęć  

tygodniowo z
kształcenia
słuchu, rytmiki i 
lekcje z
instrumentu,
który
wybraliśmy
sobie zanim
rozpoczęliśmy
naukę w szkole
muzycznej. 
Oprócz tego
trzeba w domu 

przedmioty
takie jak:
orkiestra lub
chór oraz
dodatkowy
instrument (w
moim
przypadku to
będzie pianino,
bo gram na
skrzypcach).
Po 3 latach
nauki wiem, że
dobrze
postąpiłam,
wybierając jako
główny
instrument
skrzypce. 

z ofertą
edukacyjną
placówki
podczas Dni
Otwartych,
które odbędą 9,
10 i 13 maja
2019 roku. 

Julia

.

W kategorii
gimnazjum I
miejsce zajęli
Maja Ganske,
Julia Kowalska i
Eryk Huryń,
których list
możecie
przeczytać na
stronach 2 i 3.
Pozostałych
laureatów
zaprezentujemy
w kolejnych
wydaniach
gazetki.
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