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Międzynarodowy Dzień Kropki 
z Królową Jadwigą

Historia ta
zainspirowała
nauczycieli, 
bo przecież w
każdym z nas 
tkwią talenty 
i tak w 2008 roku
powstał
Międzynarodowy
Dzień Kropki. 

Kolejny już raz 
15 września 
w wielu szkołach na
całym świecie
obchodzono
Światowa Dzień
Kropki. 
W tym projekcie 
nie mogło nas
zabraknąć.
Zainspirowani
przez Samorząd
Uczniowski
spędziliśmy Dzień
Kropki twórczo i
wesoło.

Były klasowe
projekcje filmu 
"The Dot".
Przygotowaliśmy
wystawy
informacyjne.
Wykonaliśmy
plakaty klasowe i
inne prace
plastyczne. 
Nie zabrakło
kropkowej gali.
Upiększaliśmy
szkolne boisko
kropkowanymi
rysunkami.
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Pozytywnie
zakropkowani
chcemy rozwijać
pasję i talenty przez
cały rok szkolny,
oczywiście, pod
czujnym okiem
naszej patronki
Królowej Jadwigi.

SU

Historia Dnia
Kropki

Peter H. Reynolds
w 2003 roku wydał
książkę pod tytułem
"The Dot”, której
bohaterką jest mała
dziewczynka o
imieniu Vashti.
Dziewczynka dzięki
malutkiej kropce 
i nauczycielce
plastyki uwierzyła w
swoje możliwości. 
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Odrobina magii w czasach epidemii

Książka „Eragon” jest pierwszą
częścią serii Dziedzictwo. Do
napisania jej recenzji zachęciła
mnie interesująca treść i akcja
powieści.
Autorem dzieła jest Christopher
Paolini. Miał on zaledwie
piętnaście lat, gdy pisał. 
Mimo tak młodego wieku, napisał
świetną książkę pełną dobra,
przyjaźni, magii i smoków!
Akcja książki rozgrywa się w
krainie Alagaesii. Jej głównym
bohaterem jest chłopiec o imieniu
Eragon. Pewnego razu, podczas
polowania, dostrzega on dziwny
przedmiot, przypominający
kryształ.
Okazuje się, że to jajo, z którego
wykluwa się smoczyca. Eragon
nazywa ją Saphira. Chłopak wraz
ze swym nauczycielem, Bromem,
rusza w pościg za Raza’cami-
istotami, które zabiły wujka
Eragona. 
Po drodze spotykają wiele
przeszkód i przeżywają
niesamowite przygody. Eragon
zdobywa również
przyjaciół i uwalnia elfkę Ayrę,
którą schwytał potężny cień Durza.
W kolejnych rozdziałach bohater
udaje się do siedziby Vardenów.
Jest to organizacja sprzeciwiająca
się rządom szalonego króla
Galbatorixa. 

Czy z pomocą Saphiry, Ayri i magii
Eragonowi uda się zabić
mrocznego króla i jego
potwornego smoka Shurikana?

Czy uda im się przywrócić pokój 
w Alagaesii?

Moim ulubionym bohaterem jest
Eragon. Ma piętnaście lat.
Pochodzi z małej wioski
Carvahall. Jego jedyną rodziną jest
wuj Garrow i kuzyn Roran. Niestety
nie zna swego pochodzenia, nigdy
nie poznał swoich rodziców.
Eragon to silny, odważny
młodzieniec. Zajmuje się
myślistwem i uprawą roli. Przed
swym pościgiem nie umiał czytać
ani pisać. Jego wuj uważał, że są
to zbędne umiejętności. Podczas
swoich przygód odkrywa swoje
niezwykłe zdolności.. Czytając
książkę miałem wrażenie jakbym
tam był i przeżywał przygody
razem z nim.
Podobała mi się sytuacja podczas
pogoni, gdy Eragon po raz
pierwszy użył magii. Było to
proste zaklęcie, które zabiło
wszystkich wrogów. Było to dla
niego wyczerpujące i zabrało mu
wszystkie siły. Sytuacja ta,
zaskoczyła mnie. 
Nie spodziewałem się, że będzie
on umiał czarować.
Jednocześnie zrobiły na mnie
wrażenie jego nadprzyrodzone
moce. Zachwyciłem się odwagą
Eragona, gdy stanął do walki z
cieniem Durzą. Nie wiem czy sam
na jego miejscu umiałbym
zachować się tak bohatersko.
Nie podobała mi się przepowiednia
zielarki Angeli. Według niej Eragon
ma w przyszłości opuścić
Alagaesię na zawsze. Zmartwiło
mnie to. Nie podobało mi się
również to, że Durza podczas walki
zranił Eragona w plecy.
Zdenerwowałem się. Bałem się, że
Eragon przez to zginie lub
zostanie trwale okaleczony.

Moim zdaniem, „Eragon” 
to świetna książka. Podczas
czytania, czułem jak zanurzam się
w opowieść. Lektura była
przyjemna, a przygody w niej
opisane wciągające. 
Jest to idealna książka do
zabijania czasu podczas
kwarantanny. 
W powieści było sporo trudnych
nazw i szczegółowych opisów,
które trzeba zapamiętać. 
Czasami musiałem się cofnąć 
i jeszcze raz przeczytać fragment,
aby go zrozumieć. Mimo to jest 
to jedna z najlepszych książek,
którą czytałem. Dobrze, że
niedługo zaczynają się wakacje.
Kolejne części serii przede mną.

Franek

. .
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Kolejny sukces redaktorów
gazetki "Niecodziennik Szkolny"

Nagrody Prezydenta Miasta Piły
otrzymali także uczniowie naszej

szkoły

W ubiegłym
roku szkolnym
redakcja
gazetki
"Niecodziennik
Szkolny" 
po raz piąty
wzięła udział w
Ogólnopolskim
Rangingu
Gazetek
Szkolnych
"Junior Media" 
i po raz piąty
znalazła się w
10 najlepszych
redakcji.

Wydaliśmy 48
numerów
czasopisma,
wzięliśmy udział
w wyzwaniach
#juniorlab,
zdobywając
nagrody
indywidualne,
redagowaliśmy
recenzje
książek, filmów
i gier oraz
stworzyliśmy
kilka
videorecenzji.
Uzyskaliśmy
670 punktów i
zajęliśmy
zaszczytne 2.
miejsce w
rankingu.

Nasz sukces
miał być
nagrodzony
udziałem w
"Letniej Szkole
Dziennikarstwa
Junior Media",
lecz ze względu
na panujące
zagrożenie
epidemiolo-
giczne obóz
dziennikarski
nie odbył się.
Jednak
najbardziej
zasłużeni
redaktorzy
pisma 
(szczególnie
uczniowie klas
8, pracujący

pięciu lat w
redakcji
gazetki)
otrzymali
vouchery 
do Empiku,
które mogą
przeznaczyć 
na zakup
książek, gier 
i gadżetów.
Polecamy
medialną
przygodę 
z "Niecodzie-
nnikiem
Szkolnym".

redaktorki
absolwentki

Magda i Natalia

Od kilku lat
Prezydent
Miasta Piły
przyznaje
najbardziej
uzdolnionym
uczniom
pilskich szkół
podstawowych
nagrody
pieniężne 
w ramach
lokalnego
programu
wspierania
edukacji. 
Wśród
wyróżnionych
nie zabrakło
także uczniów
naszej szkoły.

.
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Nagrodzeni
uczniowie to:
Natalia
Bohatkiewicz,
Wojciech
Breitenbach,
Franciszek
Jędrzejczyk,
Zuzanna
Kassner, 
Oliwia
Kotowska,
Kinga
Miętkiewicz,
Maja Pęciak-
Osińska,
Agnieszka
Piątek,
Magdalena
Sierhart, Igor
Smolarz.

Uroczyste
wręczenie
dyplomów
nagrodzonym
uczniom odbyło
się 21 września
2020 roku o
godzinie 16 w
Teatrze
Miejskim
Regionalnego
Centrum
Kultury w Pile.
Serdecznie
gratulujemy
nagrodzonym
uczniom i
życzymy im
dalszych
sukcesów.

Magda i Natalia

fb Miasto
Piła

fb Miasto
Piła

.
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Lapbookowe lektury

Pod tajemniczą nazwą lapbook, kryje się ciekawe
narzędzie, które pomoże Wam w samodzielnej 
nauce w domu, ułatwi usystematyzowanie wiedzy 
na wybrany temat, może służyć rozrywce, 
kreatywnej zabawie, a także stanowić rodzaj
pamiętnika zawierającego wspomnienia z ważnych
wydarzeń, wakacji…

Co to jest lapbook?

 Lapbook jest rodzajem teczki tematycznej, w której
możemy umieścić wiadomości na interesujący nas
temat. Kształt, forma, technika wykonania zależą
wyłącznie od Waszej inwencji. 
Do lapbooka możemy wkleić rysunki, opowiadania,
wykresy, słówka, terminy czy też zdjęcia. 
To wszystko umieszczamy w kieszonkach,
książeczkach  o przeróżnych kształtach, 
na wyskakujących papierowych „sprężynkach”,
harmonijkach, wachlarzykach, na karteczkach itp.
Informacje możemy uzupełnić w każdej chwili, 
a gdy w jednej tematycznej teczce zabraknie
miejsca, to do pierwszej teczki doklejamy drugą 
i rozbudowujemy dany temat. 
Przygotowanie lapbooka, to fascynująca zabawa, 
w trakcie której szybciej przyswajamy wiedzę.
Zapraszamy do tworzenia lapbooków.

p. Ewa Dąbkowska i p. Małgorzata Bartecka

W zeszłym roku szkolnym, tuż przed zamknięciem
szkół z powodu pandemii, został ogłoszony konkurs
na "Lekturowego lapbooka". Laureatami zostali:

I miejsce - Jakub Wieczorek, 5a 
II miejsce - Nadia Zbroniec, 5e
III miejsce - Paweł Korbut, 5g

Zapraszamy do obejrzenia galerii prac.

.
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