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Sri Lanka w Pile, Piła w Sri Lance!

Ogromne
zainteresowanie
wśród dzieci
wzbudziły
opowieści o
przepięknych,
dziewiczych
parkach
narodowych i o tym,
jakie można tam
spotkać - z całkiem
dużą łatwością -
zwierzęta. 

17 lutego 2019 roku
mieliśmy ogromną
przyjemność
zaprosić Pana
Chandanę -
kontrahenta i
przyjaciela Biura
Podróży
"Słoneczna
Przygoda" do
wygłoszenia
prelekcji  o pięknym
kraju, jakim jest Sri
Lanka!

Prelekcja była
swoistym
podziękowaniem
dla uczniów szkoły,
którzy byli
ogromnie
zaangażowani w
akcję  Razem dla
Filipa
Kaźmierczaka.
Pan Chandana
przywiózł
mnóstwo  filmów i
zdjęć o swoim
kraju. 

Opowiadał o
przyrodzie Sri
Lanki, jej klimacie,
kulturze. Młodzież
dowiedziała się
jakie są 4
największe religie
na Ceylonie.
Uczniowie poznali
najważniejsze dla
Lankijczyków
miejsca i zabytki, a
także dowiedzieli
się na temat
lankijskiej kuchni. 

A są nimi choćby
oczywiste słonie
indyjskie , ale także
lamparty, krokodyle
czy węże kobra!
Oczywiście nie
zabrakło w prelekcji
części, w której to
dzieci mogły wziąć
czynny udział i
zadawać pytania. 
A o co pytały?

.
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Najstarsza myszka
komputerowa na świecie

Czy na Sri
Lance... są
telefony
komórkowe?
Czy jest
Internet i czy są
komputery?
Pytały o to, czy
zwierzęta żyją
na wolności?
Jak również o
to, jak wygląda
lankijska
kuchnia i o to,
co Pan
Chandana lubi
najbardziej
jeść... w
Polsce?
Nasz gość
podczas swoich
pobytów w
naszym kraju
uwielbia
zajadać się...
żurkiem i
pierogami!
Warto
zaznaczyć,
niejako w
odpowiedzi na

 postawione wyżej

pytania, że wbrew 

wszelkim
pozorom Sri
Lanka jest
całkiem dobrze
rozwiniętym
technologicznie
krajem.
  Zatem tak: są
tam telefony,
jest bardzo
dobrze
"śmigający
Internet", w
dodatku w
technologii
LTE, jest
rozwinięta
komputeryzacja,
a na drogach
można spotkać
zdecydowanie
więcej niż w
Europie
ekologicznych,
bo
hybrydowych,
samochodów!

W końcowej
części
spotkania
przygotowaliśmy
dla dzieci quiz,
w którym
słuchacze
odpowiadali na
pytania
dotyczące
wcześniej
uzyskanej -
dzięki naszemu
Gościowi -
wiedzy
Aktywność
dzieci przeszła
nasze
najśmielsze
oczekiwania a
"las
rąk" wyrywających
się do
odpowiedzi
tylko utwierdził
w przekonaniu,
jak ciekawa i
wartościowa
była to
prelekcja!

Całe dzisiejsze
wydarzenie
przebiegło w
fenomenalnej
atmosferze.
Chętne
dziewczęta
mogły
przymierzyć
tradycyjny,
damski lankijski
strój. 
Kto z Was wie,
jak się on
nazywa?
Jest to rodzaj
bardzo długiej
chusty, w
specyficzny -
acz bardzo
skuteczny
sposób -
wiązanej wokół
ciała. Ile
metrów może
ona liczyć?
... 5, 7 czy 10?
Zaskoczenie
sprawił fakt, że
nasz Gość 

pozostawił
tenże strój
uczennicom w
prezencie!
Wraz z Panem
Chandana
dziękujemy
serdecznie
dyrekcji szkoły
z Panem
Grzegorzem
Wądołowskim
na czele za
umożliwienie
przeprowadzenia
dzisiejszej
prelekcji. 
Razem z
Panem
dyrektorem
oraz
współorganizatorką
spotkania Panią
Olą Goldstein
wymieniliśmy
poglądy na
temat systemu
szkolnictwa,
zarówno w
Polsce, jak i
właśnie na Sri
Lance.

 A wszystko, a
jakże, przy
wyśmienitej
herbacie, z
której Ceylon i
Sri Lanka są
rozsławione na
całym świecie.
W spotkaniu, w
dwóch turach,
uczestniczyło
ponad dwustu
uczniów. 
Były to dzieci z
klas IV-VIII. A
po spotkaniu
każdy, kto tylko
chciał, mógł
zrobić sobie z
Gościem ze Sri
Lanki zdjęcie,
co skutkowało
dosłownie
dziesiątkami
"selfików".

Wpis FB

SŁONECZNA

PRZYGODA - Twoje

Biuro Podróży

komputera
personalnego
była
dostarczana
wraz z Xerox
8010 Star
Information
System dopiero
w 1981 roku.

Antek

Nazywa
myszka ma już
ponad 25 lat.
Oto jak
wyglądał pionier
urządzenia, bez
którego
współcześnie
praca z
komputerem
wydaje się być
niemożliwa. 
Już w 1964
roku istniał
drewniany 
przyrząd
zbudowany 

przez Douglasa
Engelbarta.
Charakteryzo-
wał się dwoma
kołami zębatymi
umieszczonymi
prostopadle do
siebie.
Pozwalało to na
ruch względem
jednej osi.
Pionierska
mysz
komputerowa
przeznaczona
do nawigacji 

. www.komputerswiat.pl

https://www.facebook.com/slonecznaprzygoda/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARC_FCxX-VDjv-TPTQTh74PWvNBug6yfEQ_RPWE5ecUL3osawMdZuIadBOuLOOp1gb7T0wa8lGl6cPI1&hc_ref=ARQEsPsNgyQ3-BghNvhUxfabiSScy41Cj5FM7NGWljPc2MOvHz0TIdyo1N0vvcjGkKY&fref=nf&hc_location=group
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Wyślij pączka do Afryki 2020

Sam wziąłem
udział w tej
zbiórce kupując
pączki i cieszę
się, że inni też
to zrobili.

Podczas akcji
„Wyślij pączka
do Afryki 2020”
zebraliśmy
905,33 zł.

Pieniądze
zostaną
przekazane na
ten szczytny
cel.

Wojtek

Akcja polega na
tym , żeby w
karnawale, a
szczególnie w
Tłusty
Czwartek,
podzielić się z
głodującymi
dziećmi w
Afryce. Akcja
odbywa się po
raz ósmy i
towarzyszy jej
hasło „Podaruj
dzieciom
zdrowie”.
Pod takim
hasłem cała
Piła, a mam
nadzieję, że i
Polska od kilku
dni zbiera 
pieniądze na
pomoc
Afrykańczykom.

Misjonarze
kapucyni w
Republice
Środkowoafrykańskiej
i Czadzie nasze
pieniądze
wykorzystują
aby nieść
pomoc
potrzebującym.
Zaplanowali, że
aby zrealizować
16 projektów
potrzebują 450
tys. złotych.
W tzw. Tłusty
Czwartek tj. 20
lutego 2020r.
nauczyciele i
uczniowie 
uczniowie
naszej szkoły
zaangażowali
się w pomoc
potrzebującym.

Opiekunem
akcji była pani
Elżbieta Martka.
A my,
uczniowie
wsparliśmy
dzieło poprzez
udział w
sprzedaży oraz
kupno
smacznych
pączków
upieczonych
specjalnie na tę
okazję. Były
przepyszne -
palce lizać. To
fajnie, że moi
koledzy i
koleżanki
rozumieją
ubóstwo i
trudne życie
innych. 

.
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.

.
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Analiza wody, gruntu 
i powietrza

Jak walczyć ze smogiem, czyli
Eko-hackathon Fundacji Orange

REDAKCJA WYDANIA:  Biuro Podróży "Słoneczna Przygoda", Łukasz, Antek, 
p. K. Dziergas, Zuzia

OPIEKUNOWIE: Patrycja Burzyńska, Karolina Strógarek

KONTAKT: niecodziennikszkolny@gmail.com

W odpowiedzi
na zaproszenie
pana Tomasza
Wołowca,
nauczyciela
chemii w I
Liceum
Ogólnokszta-
łcącym im .Marii
Skłodowskiej-
Curie,
uczniowie
ósmych klas
Szkoły
Podstawowej nr
11 w Pile 24
stycznia
wzięli udział w
zajęciach

laboratoryjnych
„Analiza wody,
gruntu i
powietrza” w
Powiatowym
Centrum
Edukacji
Ekologicznej,
mieszczącym
się w budynku
przy ul. W. Pola
11.
Celem
spotkania było
zaprezento-
wanie i
możliwość
samodzielnej
pracy

laboratoryjnej
uczestników
dotyczącej
analizy gruntu,
wody i
powietrza.
Uczniowie
mogli wykonać
nieskomplikowane
doświadczenia
chemiczne w
pełni
wyposażonej
pracowni
chemicznej pod
okiem
nauczyciela.
p. K. Dziergas

mieszkańcom
naszej
miejscowości,
jak walczyć ze
smogiem.
Wyniki
konkursu
poznamy w
marcu,
życzymy
powodzenia.

Zuzia

8e

W ostatnich
latach wiele
mówi się o
zanieczyszcze-
niu powietrza i
smogu. 
Ze smogiem
można wygrać,
wdrażając kilka
zasad!
Ważne jest
ograniczenie
tzw. niskiej
emisji.

Uczniowie
naszej szkoły
pod opieką pani
dyrektor Doroty
Mijalskiej
pracują nad
najnowszym
projektem 
Fundacji
Orange.
W aplikacji
Scratch
tworzą grę, 
która
pokazywałaby

.
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