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Finał XX Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży

rozgrywek
międzyszkolnych.

W turnieju 
dzieci nasza 
szkoła zdobyła 
4. miejsce, 
a w turnieju
młodzieży 
3. miejsce.

Gratulujemy
wspaniałej
rywalizacji i
trzymamy kciuki
za kolejne
sukcesy sportowe
naszych
podopiecznych.

Agnieszka Sulima-
Grzelak

13.09.2019 roku 
w Zespole Szkół
im. Stanisława
Staszica w Pile
odbył się 
Finał XX
Powiatowej
Olimpiady Dzieci 
i Młodzieży.
Podsumowano na
niej zawody
sportowe z
zeszłego roku
szkolnego.

Nasza
„Jedenastka”
uplasowała się 
po raz kolejny
bardzo wysoko!
Zarówno w
kategorii dzieci,
jak i w kategorii
młodzieży
wywalczyliśmy
zaszczytne 
drugie miejsce. 

Pan dyrektor
Grzegorz
Wądołowski
odebrał 
dla szkoły 
piękne dwa
puchary. 
Po wręczeniu
nagród 
rozpoczął się
Turniej Gier i
Zabaw wliczany
do tegorocznych 

W tym
numerze:

Pamiętajcie o
zmarłych!

Czy ryś to kot?

Uzależnienie to
zło !!!

Zbiórka karmy dla
potrzebujących
zwierząt

Sukcesy 
siatkarzy
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Uzależnienie to zło !!!

Zbiórka karmy dla
potrzebujących zwierząt

Uzależnienie to
straszna
przypadłość.
Powoduje
wielką złość,
gdy na przykład
choremu
zabierze się
telefon,
komputer,
konsolę lub
wyłączy grę.
Uzależnienie to
ciągłe i
niekończące się
myślenie o
przedmiocie lub
czynności, które
nami
zawładnęły.
Stan ten
powoduje
otrzymywanie 

gorszych stopni
w nauce,
zamknięcie się
w sobie i utratę
wielu przyjaciół.
Gdy zniewolony
nastolatek
wraca ze szkoły
i myśli  tylko o
ulubionej grze,
to nic innego się
nie liczy. Młody
człowiek
najchętniej by
nie spał i nie
jadł, tylko
rywalizował 
z graczami. 
Bezgraniczne
wydawanie
pieniędzy na
swoje 

,,hobby”, to też
element
uzależnienia.
Niektórzy
poświęcają cały
wolny czas na
granie lub
przeglądanie
Internetu. Są
nieobecni na
przerwach w
szkole,  na
urodzinach, a
nawet siedzą w
toalecie po to,
by móc
skorzystać z
telefonu.
Jest to dziwne i
straszne.

Jakub

.

Od  24
września 
do 11
października
2019 w naszej
szkole  trwa
zbiórka rzeczy
dla zwierząt 
ze schroniska
"Miluszków" 
w Leszkowie.
Zbieramy suchą
karmę Happy
Dog oraz
wszelkiego
rodzaju miski,
smycze i
kuwety dla
kotów.

Mamy nadzieję,
że nie
zabraknie
dobrych serc i
pospieszycie z
pomocą dla
czworonogów.
Najaktywniej-
sza klasa
dostanie
nagrodę, którą
obecnie ustala
Samorząd
Uczniowski. 
Na razie 
nie mogę
zdradzać 
Wam więcej
szczegółów,

ale wiem, że
niespodzianka
będzie bardzo
atrakcyjna. 
Zachęcam, by
każdy wziął
udział w tej
szlachetnej
inicjatywie.
Przekażcie 
informację
swoim bliskim
innym i
pomagajcie
zwierzętom!!!

Łukasz

.
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SUKCESY SIATKARZY
   We wrześniu nasi polscy siatkarze walczyli o
Mistrzostwo Europy. 

Po przygotowa-
wczym obozie
w Arłamowie 
byli w bardzo
dobrej formie.
Polscy
siatkarze
wygrali grupę
D.
A oto wyniki
spotkań
grupowych:
•  z Estonią 1:3
•  z Holandią
0:3
•  z Czechami
0:3
•  z Czarnogórą
0:3
•  z Ukrainą 0:3
Także
21.09.2019,
wygrywając z
Hiszpanią
0:3, zakwalifi-
kowali się do 
ćwierćfinałów
Mistrzostw
Europy.
Następnie 
zmierzyli się z
reprezentacją
Niemiec,
wygrywając 3:0.

Polscy
siatkarze
przegrali w
czwartek w
półfinale
mistrzostw
Europy ze
Słowenią 1:3,
natomiast w
sobotę
28.09.2019 r. 
wygrali z
 reprezentacją
Francji bój o
brązowy medal
imprezy 3:0. 
Wspaniały
sukces...
Drużyna dała
nam
niesamowite
emocje! Tym
chłopakom
należy się
ogromny
szacunek, bo
tworzą historię,
której możemy
być świadkiem. 
Coś pięknego,
coś
wspaniałego.

Podziękowania
należą się także

trenerowi
Vitalowi
Heynenowi,
który został
selekcjonerem
reprezentacji
Polski
mężczyzn w
lutym 2018
roku. „Jestem
dumny z bycia
waszym
trenerem”
- napisał
Heynen 16
września tego
roku na
Twitterze, 
odnosząc się 
do atmosfery
tworzonej przez
polskich kibiców
podczas
meczów
tegorocznych
ME
siatkarzy.Trzymamy
kciuki i życzymy
dalszych
sukcesów.

Agata

.

.

.

sport.interia.pl

sport.se.pl

polsatsport.pl

https://sportowefakty.wp.pl/siatkowka/reprezentacja
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Pamiętajcie o zmarłych!

 Czy ryś to kot?

na których
szczycie są
kłępki włosów,
które skupiają
fale dźwiękowe
i doprowadzają
je do uszu
zwierzęcia.
Rysie
występują w
Europie i w Azji.

Poza kotem
domowym, ryś i
żbik są
jedynymi
przedstawicie-
lami kotowatych
w Polsce. Na
terenie naszego
kraju żyje 285
rysi.

Wiktor int.

Ryś to zwierzę
mięsożerne,
które żyje  
14-17 lat i jest 
ssakiem. Rysie
mają okrągłą
głowę, długie
silne łapy i
pazury.
Charakteryzuje
się także
sterczącymi
uszami, 
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niecodziennikszkolny.wordpress.com

.

Już niedługo
będziemy
obchodzić
uroczystości
Wszystkich
Świętych. 
1 listopada, a
także
następnego
dnia Polacy
odwiedzają
cmentarze, aby
ozdobić groby
swoich bliskich
kwiatami i
zapalić znicze.

W te dni  wielu
z nas odwiedzi
groby swoich
bliskich i
pomodli się za
ich dusze.
Niestety, 
nie wszystkie
groby mają
swoich
opiekunów. 
Uczniowie z
organizacji
"Młodzież
Pilska" wyszli z
inicjatywą 

zorganizowania
zbiórki zniczy,
które we
Wszystkich
Świętych
zapłoną na
opuszczonych
grobach. 
Prosimy o
wsparcie i
przyniesienie
lampionów i
zniczy.

Michał   

.

.
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