
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR 
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr11
Królowej Jadwigi 2
64-920, Piła

Numer 6 10/19

.

Z wizytą w "Miluszkowie"
31.10 2019   zakończyliśmy "Jesienną zbiórkę dla Schroniska".

 Wszystkie
przyniesione 
przez uczniów 
SP 11 w Pile
podarki do
Miluszkowa
zawiozła klasa 8a
wraz z
opiekunami, panią
Klaudią Dziergas
i panią Eweliną
Maciaszek.
Uczniowie
dowiedzieli się od
pani Aleksandry
Ruckiej, 

jak opiekować się
psem, na czym
polega wolontariat,
a także jak
zaadoptować psa
czy kota. Dzieci
miały możliwość
wyprowadzenia
dwóch
podopiecznych
Madzi i Lany, a
także pogłaskać
kociaki w
miluszkowej
kociarni.

Uczniowie
wyróżnieni w
zbiórce przez
Samorząd
Uczniowski to:
Tomasz Przybylski
7d, Klaudia
Brambor 7a, Julia
Miętkiewicz 8a.
Podziękowania dla
Rady Rodziców za
finansowe wsparcie
w zorganizowaniu
przejazdu do
schroniska.
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.

 W tym
numerze:

W KONTAKCIE...
- nasz udział w
projekcie literacko-
ekologicznym
uczniów pilskiej
"Siódemki".

Inwazja
plastikowych
odpadów!

Sukces drużyny
szachowej
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O tym, jak
ważna jest
edukacja
ekologiczna,
wszyscy
doskonale
wiedzą. 
Trzeba jednak
ekologiczne
hasła cały czas
przybliżać
innym. 
W niecodzienny
sposób
tematem
ochrony
środowiska
zajęli się nasi
rówieśnicy,
ósmoklasiści 
z pilskiej
„Siódemki”.
Wraz z
nauczycielkami
panią Mają
Cieślak –
Strzelec i
Katarzyną
Zabłocką 
zaprosili
uczniów pilskich
szkół do
realizowanego
przez nich
ekologiczno-
literackiego
projektu 
“W kontakcie”.
Pod koniec
września
czworo uczniów
z naszej szkoły
wzięło udział 
w warsztatach
poetyckich, 
które odbyły się
w przepięknej

scenerii
jesiennego lasu
i bliskiej naturze
sali w
Gospodarstwie
Agroturysty-
cznym w
Stobnie. 
Z poetyckimi
tajnikami
zapoznała nas
pani Izabella
Bartol.
Tworzyliśmy
poetyckie
obrazy
nasycone
metaforami,
epitetami i
porównaniami,
które rodziły się
pod wpływem
naszych
zmysłów.
Podczas
warsztatów
powstały
utwory, 
które miały na
celu
przybliżenie
odbiorcy 
piękna
otaczającego
nas świata oraz
zagrożeń, które
mogą je
zniszczyć.
30 października
2019 roku 
w RCK w Pie
odbyło się
podsumowanie
projektu
 „W kontakcie”,
podczas
którego
uczniowie  

zaprezentowali
nam swoje
działania. 
W krótkim filmie
pokazali, jak
walczą o
ochronę naszej
planety i
rozpowsze-
chniają
ekologiczne
treści.
Następnie
wzięłyśmy
udział w bardzo
ciekawym
happaningu,
podczas
którego
poznałyśmy
gatunki zwierząt
i roślin
zagrożone
wymarciem i
dane
statystyczne
dotyczące ilości
śmieci
zagrażających
Ziemi. 
Najbardziej
jednak zapadną
w naszej
pamięci
wypowiedziane,
a nawet
czasem
wykrzyczane
fragmenty
naszych
literacko-
ekologicznych
manifestów.

HS

W KONTAKCIE...
- nasz udział w projekcie literacko-ekologicznym uczniów pilskiej "Siódemki".

.

Uczestnicy warsztatów poetyckich
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Niechciana przyszłość
 
Opowiesz mi, jak wygląda las?
Opowiesz mi, jak wygląda deszcz?
Zanucisz mi, jak brzmi ptaków śpiew?
Zanucisz mi, jak brzmi liści szelest?
Dziś jestem młoda i mam marzenia.
Nie chcę pieniędzy i nie chcę sławy.
Pragnę za dziesiąt lat
nie opowiadać, a pokazywać,
nie nucić, a słyszeć.
Chcę im ukazać,
jak brzmi prawdziwy piękny świat!

Natalia Bohatkiewicz

PROSZĘ
Dlaczego ją zabijasz?
Co Ty robisz?
Czemu ją krzywdzisz?
Proszę, oszczędź! Proszę, przestań!
Czy tak trudno Ci to zrobić?
Ten papierek, ta butelka.
Tak trudno Ci podejść i wyrzucić?
A może wolisz wyrzucić  planetę do kosza?
Ostrzegam, nie warto!
To się zemści.
Czy jesteś w stanie sobie wyobrazić świat bez
tych wszystkich cudowności?
Bez lasu.
Bez zwierząt.
Bez roślin.
Bez życia.
Taka wersja Ziemi jest straszna.
Nie chcesz tego.
Ja tego nie chcę.
Nikt tego nie chce.
Połączmy siły!
Zróbmy to razem!
Uratujmy naszą planetę!

Magdalena Sierhart

Podsumowanie
projektu stało
się także okazją
do nagrodzenia
laureatów
 Miejskiego
Konkursu
Poetyckiego
„Ekologiczny
świat”.
Fragmenty
nagrodzonych
utworów
pojawią się w
autobusach
komunikacji
miejskiej.
Szukajcie fiszek
z poezją Natalii
Bohatkiewicz i
Magdaleny
Sierhart.

Projekt
realizowano we
współpracy z
Centrum
Kultury ZAMEK
w Poznaniu w
ramach
programu
„Bardzo Młoda
Kultura:
Wielkopolska!”,
który był
dofinansowany
z Narodowego
Centrum
Kultury, Urzędu
Marszałkowskiego
i Urzędu Miasta
Poznań.

KS

.

Wspierali
uczniów: Miasto
Piła,
Regionalne
Centrum
Kultury,
Powiatowa i
Miejska
Biblioteka
Publiczna im.
Pantaleona
Szumana,
Miejski Zakład
Komunikacji
Sp. z o.o. i
„Tętno
Regionu”.

M&N

Happening

.
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Inwazja plastikowych
odpadów!

Sukces drużyny
szachowej

W sobotę
26.10.2019 r.  
w Szkole
Podstawowej 
nr 4 w Pile
odbyły się -
MISTRZO-
STWA
POWIATU
PILSKIEGO 
W SZACHACH
DRUŻYNO-
WYCH.

Naszą szkołę
reprezentowała
drużyna, którą
tworzyli
następujący
uczniowie:
Karolina
Jasińska z
klasy 7d, Igor
Fatyga z klasy
7a, Krzysztof
Borkowski 
z klasy 7c

Jakub Jasiński
z klasy 8a. 
Miło nam
oznajmić, że
nasza grupa
zajęła I miejsce
w organizowa-
nych
zawodach.
WIELKIE
GRATULACJE!

Magda Riske

prawo do
degradowania
środowiska
naturalnego.
Jako istota
myśląca,
musisz zacząć
działać teraz,
małymi
krokami, 

Każdego roku
nasza planeta
ginie przez nas!
Ludzie
wyrzucają do
oceanu  12,7
milionów ton
plastiku
rocznie. To
sprawi, że w
2050
roku ziemia
będzie miała
więcej odpadów
niż ryb. 

jedzeniu, folię
aluminiową,
puszki, worki 
do śmietników 
w żółtym
kolorze. 
Może dzięki
temu uratujecie
zwierzęta
morskie, które
giną w
plastikowych
odpadach.
Zastanów się,
czy masz 

Dlatego
chciałabym
niektórym
przypomnieć,
jak dbać o
nasze
środowisko.
Segregujemy
śmieci, to taka 
prosta
czynność.
Jednak wiele
osób jej unika.
Wyrzucajmy
opakowania po

w swoim
najbliższym
środowisku.
Kupuj produkty
w szklanych lub
papierowych
opakowaniach,
do sklepu
zabieraj ze 

torbę
wielokrotnego
użytki i przede
wszystkim
segreguj
odpady.

Antosia

REDAKCJA WYDANIA:  Natalia, Magda, Antosia, p. Magda Riske, p. Klaudia Dziergas
OPIEKUNOWIE: Patrycja Burzyńska, Karolina Strógarek

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