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Z roku na rok ten
gwiazdkowy turniej
przyciąga bardzo
dużo drużyn, tym
razem rywalizowało
około 40 zespołów
z Piły, Ujścia,
Jędrzejewa,
Rogoźna,
Chodzieży, 
Wałcza w trzech
kategoriach
szkolnych.

W organizację
zawodów włączyło
się wiele osób.
Jednakże trudno
byłoby
zorganizować
przedsięwzięcie
sportowe na taką
skalę bez wsparcia
dobroczyńców.
Puchar 
za zajęcie
pierwszego 
miejsca

w XXV
Gwiazdkowym
Turnieju Trójek
Koszykarskich 
w kategorii Juniorki
oraz Juniorzy
ufundował
Marszałek
Województwa
Wielkopolskiego –
pan Jacek
Bogusławski, który
również zadbał o
nagrody dla
najlepszych 

zawodników 
i najlepszych
zawodniczek w
kategorii Juniorzy.
Za zajęcie
pierwszych miejsc
w kategorii Szkoły
Podstawowe wśród
dziewcząt i
chłopców puchar
ufundował
Prezydent Miasta
Piły – pan Piotr
Głowski.

Serdecznie
dziękujemy
również:
Spółdzielni
Mieszkaniowej
Jadwiżyn w Pile,
Pilskiej Spółdzielni
Mieszkaniowo-
Lokatorskiej w Pile,
panu Zenonowi
Paprockiemu,
Pilskiemu
Towarzystwu
Budownictwa
Społecznego 
Sp. z o. o.,

.

RYWALIZACJI KOSZYKARSKICH 25. ODCINEK
Już 25. raz Szkoła Podstawowa nr 11 w Pile zorganizowała jedną z największych imprez sportowych w
Pile – Trójki Koszykarskie.
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fot. Agnieszka Sulima-Grzelak
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Kultowe 
kreskówki

2. miejsce –
Mechan Team,
3. miejsce –
Jeźdźcy
Apokalipsy,
4. miejsce – Ci
lepsi.
Kategoria
SENIORZY
1. miejsce –
Wiraszki,

2. miejsce –
Patologia
basketu,
3. miejsce –
Tiruriru sport.

KD

panu
Rajmundowi
Pileckiemu,
Przedsiębiorstwu
Handlowemu
Usług Copier
Service S.C. A.
Hajduś i D.
Garbacik,
Kancelarii
Radcy
Prawnego
Edwarda
Karnasia, firmie
Goliat Janusz
Polaszek sp. z
o. o., firmie
Transpych sp. z
o. o., panu
Mirosławowi
Helwichowi,
firmie Mario
Sport – panu
Mariuszowi
Szczecińskiemu,
panu
Stanisławowi
Biela.

Klasyfikacja
zespołów 25.
Gwiazdkowego
Turnieju Trójek
Koszykarskich
przedstawia się
następująco:
Kategoria
MŁODZICY –
szkoły
podstawowe
Dziewczęta:
1. miejsce –
Koszykareczki
z Siódemeczki,
2. miejsce –
Dziunie,
3. miejsce –
Basket Girls,
4. miejsce –
Dzikie Muchy.
Chłopcy:
1. miejsce –
Basketowcy z
SP4,
2. miejsce – FC
Warzywko,

3. miejsce –
Basketmocni,
4. miejsce –
Bananki Haliny.
Kategoria
KADECI –
rocznik 2005 -
2009
Dziewczęta:
1. miejsce –
Dziewuszki,
2. miejsce –
Kaczuszki.
Chłopcy:
1. miejsce –
Undrafted,
2. miejsce –
KTK Piła,
3. miejsce –
Złote grosiki,
4. miejsce –
Logistyczne
świry.

Kategoria
JUNIORZY –
szkoły
ponadgimnazjalne
Dziewczęta:
1. miejsce –
Biedroneczki,
2. miejsce –
Dżambodżety.
Chłopcy:
1. miejsce –
GPW Piła,

z pasją do
budowania
przeróżnych,
niesamowitych i
fantastycznych
budowli. W
serialu panuje
pewnego
rodzaju rutyna,
każdego
letniego dnia
rodzeństwo 
tworząc
niesamowite
kreacje,

"Fineasz i Ferb"
Z tą kreskówką
spotkał się
pewnie nie
jeden w
dzieciństwie
(chociaż
niektórzy
pewnie już w
życiu
dorosłym).  
W dużym
skrócie, seria
opowiada o
dwóch braciach

bawi się ze
swoimi
przyjaciółmi. Ich
starsza siostra
zawsze próbuje
naskarżyć na
nich mamie, a
słynny dziobak
po prostu
zawsze znika. 
Wiele
zabawnych
żartów i
dowcipów, 

a także
dźwięcznych
piosenek mogą
zachwycić nie
jednego,
również
dorosłego
człowieka. Ta
bajka ma
również świetne
walory
wychowawcze,
pokazuje jak
być kreatywnym
i zawiera
morał - dobro
zawsze
zwycięża ze
złem.
Polecam!

Magda

Fot. A. Sulima-Grzelak

.

.

cda.pl
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Ekologia
kojarzy mi się z
ochroną
środowiska i
przyrody, czyli
wszystkim, co
nas otacza.
Ekologia z
języka
greckiego
oznacza naukę
o domu. Nasz
dom jest
częścią
środowiska,
miejscem, w
którym żyjemy.
Dla dzieci, które
uczone są od
małego, jak
należy
segregować
śmieci,
oszczędzać
wodę oraz prąd,
dbać  o
atmosferę,
ekologia jest
czymś
naturalnym. 
Z telewizji
dowiadujemy
się, jak wiele
rzeczy wpływa
na
zanieczyszczenie
środowiska. 

Każda fabryka
przyczynia się
do upadku
naszej planety i
nas samych.
Czy my, jako
dzieci możemy
zrobić coś
więcej? Tak,
codzienne,
zwykłe
czynności, jak
na przykład
chowanie
kanapek do
śniadaniówki, a
nie do torebki
plastikowej.
Rodzice ciągle
nam
powtarzają,
których
produktów nie
możemy jeść,
bo mają za
dużo cukru, a
nawet gdy je
kupimy, to są w
kolorowych
plastikowych
papierkach. 
Dzieci często
wyrzucają też
drugie
śniadanie i nie
myślą o tym, ile
jedzenia się
marnuje, a ile
dzieci na
świecie
głoduje. 

Możemy także
oszczędzać
zużycie plastiku
przez picie w
butelce
wielorazowego
użytku,
zakręcać wodę,
gdy myjemy
zęby. Również
gaszenie
światła, gdy
wychodzimy z
pokoju,
odłączanie
ładowarek
sprawi, że
zużyjemy
mniej prądu.
Popularny jest
teraz trend
„zero waste” co
oznacza, że
każdą rzecz
można
wykorzystać
wielokrotnie, nie
wyrzucając jej
od razu do
śmieci np.
zakrętki, puszki.
Z kolei za małe
ubrania zawsze
można
przerobić np.
na zajęciach z
plastyki.

Każdy z nas
lubi przebywać
na dworze,
choć teraz w
okresie
zimowym
czyste
powietrze bywa
rzadkością.
Wiedząc o
zanieczyszczeniach
musimy nie
tylko się uczyć,
ale także
uświadamiać
naszych
rodziców i
dziadków,

 że ten świat
należeć będzie
już tylko na nas.
Może nie będę,
jak nasza
rówieśniczka
Greta Thunberg
ze Szwecji,
która poruszyła
młodzież i
ważnych
polityków z
różnych
krajów, aby
zaczęli walczyć
o Ziemię.

Jestem Hania z
Piły, z Osiedla
Górnego, która
sprząta las i
zaprasza do
tego sąsiadów.
Jestem Hania,
która martwi się
o przyszłość
naszej
planety Ziemi.

Hanna
Grzeszczak

.

Co mogę zrobić dla naszej planety?
https://niecodziennikszkolny.atavist.com/ekologia-
-co-mog-zrobi-dla-naszej-planety

Nagrodzono reportaż Hani!
W listopadzie portal edukacyjny Junior Media ogłosił wyzwanie
indywidualne , które polegało na przygotowaniu reportażu
interaktywnego na temat “Ekologia - co mogę zrobić dla naszej
planety?”.
I miejsce zajęła redaktorka naszej gazetki Hanna Grzeszczak z klasy
5e. Gratulujemy i zapraszamy do przeczytania reportażu i obejrzenia
filmiku.

.
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Mamy 
II miejsce!

Pizza z patelni na podpłomyku
Składniki na ciasto:
· 6 kopiastych łyżek mąki pszennej typ 450
· 8 łyżek wody
Składniki na sos:
· 2 płaskie łyżki koncentratu pomidorowego
· 1 łyżka wody
· ząbek czosnku (opcjonalnie)
· szczypta oregano (opcjonalnie)
· szczypta przyprawy do pizzy (opcjonalnie)
Dodatki:
· plaster szynki
· plaster sera
· 2 pomidorki koktajlowe
Sposób przygotowania:
Do miski wsyp mąkę oraz wlej wodę, wymieszaj do
utrzymania jednolitej masy. Gdy ciasto nie będzie
chciało się zlepić w całość, dodaj trochę wody, a gdy
będzie za bardzo się lepiło dodaj mąki. Do małej
miseczki wlej wodę i koncentrat pomidorowy, wsyp
przyprawy oraz posiekaj i wsyp ząbek czosnku. Ciasto
rozwałkuj, tak aby było cienkie, następnie na
rozgrzaną patelnię połóż placek i smaż go małym
ogniu aż do zarumieniania się ciasta. Gdy ciasto się
przyrumieni,  obróć je, posmaruj sosem i dodaj
dodatki. Aby ser się roztopił, przykryj patelnię
pokrywką. Smaż pizzę na małym ogniu do momentu,
gdy spód ciasta się przyrumieni.Smacznego!

Zasłużone I
miejsce zajmuje
Express
Społeczniaka,
który ma 211
punktów. Tuż
za nami są
redakcje
Zlepek,
Dwójeczka,
WagnerPress II
i Szkolny
Donosiciel.

Po trzech
miesiącach
rywalizacji
redakcji
gazetek
szkolnych na
portalu

REDAKCJA WYDANIA:  Magda, Hanna,  Jakub, Julka, Martyna, p. K. Dziergas, 
OPIEKUNOWIE: Patrycja Burzyńska, Karolina Strógarek

KONTAKT: niecodziennikszkolny@gmail.com

niecodziennikszkolny.wordpress.com

edukacyjnym
Junior Media
zajmujemy II
miejsce z 176
punktami , w
tym 150 za 10
wydań gazetki.

Martyna i Julka
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