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WITAMY W NOWYM
ROKU SZKOLNYM!

.

      JESIENNA POEZJA

 

  Wakacje, czas błogiego lenistwa i niesamowitych przygód,
niestety, minął. Teraz należy podjąć ciężkie wyzwania i
wytyczyć nowe cele.
  Nasza redakcja rozpoczęła pracę nad kolejnym wydaniem
Niecodziennika Szkolnego.
  Mamy nadzieję, że nasi miłośnicy pozostaną nam wierni, a
i powiększy się rzesza czytelników.
  Pragniemy w naszych artykułach przybliżyć Wam
wydarzenia szkolne, pokazać, coś interesującego oraz
zachęcić Was do innego spojrzenia na otaczającą nas
rzeczywistość. Otwórzcie swoje umysły i bądźcie
optymistami! Naszym celem jest w Niecodzienniku
Szkolnym urozmaicić Wam codzienność szkolną.
                                     
                                                          Redakcja

Gorąco zapraszamy do odwiedzania naszego bloga:
http://niecodziennikszkolny.blogspot.com/
Gorąco zapraszam do czytania i promowania naszego
gazetkowego bloga.
http://niecodziennikszkolny.blogspot.com/
Jeśli masz pomysł, o czym napisać na blogu, skontaktuj się
z nami niecodziennikszkolny@gmail.com 
Pozdrawiamy :)

Jesień- paleta farb rozrzucona
pośród kwiatu przyrody.
Błyszcząca w promieniach słońca,
złocistymi barwami świata.
Tonąca w kroplach deszczu,
ukrywająca się w porannej mgle.
Znikająca w pochmurnych nocach jesieni.
Walcząca z wiatrami- pokonana
wtula się w ramiona matki ziemi.

.

Uwaga!
Bloguj z nami!

Nasza redakcja wznawia blog pt. "Niecodziennik Szkolny", czyli wirtualną wersję naszej
gazetki. . Postaramy się zaciekawić Was swoimi artykułami, które są diametralnie
odmienione, ponieważ nabraliśmy "wprawy". Do tego dołączyły do nas dwie nowe, "świeżo
upieczone" redaktorki - Wera i Zuza.
http://niecodziennikszkolny.blogspot.com/
Jeśli masz pomysł, o czym napisać  na blogu, skontaktuj się z nami
niecodziennikszkolny@gmail.com 

                            Jeśli masz pomysł, o czym napisać na blogu
                  lub chcesz redagować gazetkę, skontaktuj się z nami:
                            
                                      niecodziennikszkolny@gmail.com 
                              
                   Pozdrawiamy i zachęcamy do współpracy!
                           
                                           Redakcja Niecodziennika Szkolnego :)

niecodziennikszkolny.blogspot.com

Ewa Szelburg Zarembina

     Jesienne liście

Z tym jesiennym wiatrem
tańczą sobie liście,
tańczą sobie tańczą
czerwone złociście.
 
Z tym jesiennym wiatrem
odtańczą daleko,
i nie skończą tańczyć,
aż za siódmą rzeką.
 
Aż za siódmą rzeką,
Aż za siódma górą,
Aż je śnieg przykryje
Grubą, białą chmurą

      Znowu idzie jesień,
           Jesień idzie,
      nie ma na to rady! 
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5 pytań do...

Plakat wyborczy Zuzanny

Hej, jestem Olcia.
Specjalnie dla Was w każdym numerze Niecodziennika Szkolnego  zadam 5 pytań 
różnym osobom i poruszę interesujące  Was tematy. 
Dzisiejszy wywiad przeprowadzę z Zuzanną Sójką, nową przewodniczącą Samorządu
Uczniowskiego SP w Zespole Szkół nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pile.
 
Olcia: Objęcie tak poważnej funkcji to nie lada wyzwanie, czy dasz radę?

Zuza: Oczywiście, był to dla mnie duży szok, że aż ponad 170 osób na mnie zagłosowało.
Jak na razie daję radę, myślę, że będzie tak do końca roku szkolnego.
 

O: Jakie masz plany ?

 Z: Niebawem odbędzie się  zbiórka karmy dla
psów i kotów. Postaram się
zorganizować dyskotekę andrzejkową.

O: A teraz z innej beczki, jaki jest Twój ulubiony
kolor?

 Z: Ulubiony?Hmm... Najbardziej lubię szary.

 O: Przyjaźń, dla Ciebie to coś ważnego?

 Z: Przyjaźń dla mnie jest bardzo ważna. 
To podstawa budowy relacji.
Moja najlepsza przyjaciółka jest genialna,
uwielbiam ją.
 Przyjaźń, ważna rzecz. Fałszywa będzie krótka,
ale prawdziwa przetrwa każdą próbę.

O: Jaki jest Twój ulubiony przedmiot a jaki
nauczyciel?

 Z: Przedmiot?
Język  angielski.
Z nauczycieli najbardziej lubię panie: Dorotę Fąs
i Sabinę Sobotę-Burzyńską.

O: Dziękuję za rozmowę.

Z: Również bardzo dziękuję.

:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)

*

* *

            SAMORZĄD   
          UCZNIOWSKI

CELE SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO: �
-reprezentuje szkolną
społeczność, �
-współorganizuje
szkolne życie
społeczne i kulturalne,
-przygotowuje uczniów
do odpowiedzialności,
samodzielności 
i ponoszenia
konsekwencji w życiu,

-inicjuje działania
charytatywne, �
-propaguje dziedzictwo
kultury narodowej  �
-dba o dobre imię 
i honor szkoły, �
-kształtuje umiejętność
działania,
zespołowego,
samokontroli 
i samooceny, �
-buduje więzi
uczuciowe, �
-kształtuje świadomość
ekologiczną.

st

*

* *
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Uwaga!
Bardzo popularne kolorowe gumki
na bransoletki mogą być toksyczne!

Gumki lumki, loomy, tęczowe bransoletki, rainbow loom,
bransoletki z gumeczek, przyjacielskie bransoletki, sunshine

loom, friendly bands…

Szaleństwo tegorocznego lata - tęczowe bransoletki.

żr.

  Ostatnio w prasie i telewizji pojawiły się informacje, że absolutny hit  - gumki
– mogą zawierać trujące substancje – ftalany.  Wysoka zawartość tych
związków (w zależności od rodzaju) może prowadzić m.in. do zaburzenia
gospodarki hormonalnej, bezpłodności, alergii, uszkodzenia wątroby i nerek,
wad wrodzonych u potomstwa, a także do rozwoju chorób nowotworowych.
   W niektórych polskich szkołach dyrektorzy już wprowadzili zakaz
noszenia loom bands podczas pobytu w placówce!
   Nie wszystkie  gumki recepturki zostały  przebadane, dlatego trzeba
zachować szczególną  ostrożność. 
Czytaj więcej na http://fakty.interia.pl/

CIEKAWOSTKI
Z loom band widziana była księżna Kate, piłkarz David Beckham, piosenkarz
Harry Styles czy prezenter Fearne Cotton. 

Policja w Mediolanie skonfiskowała 20 milionów sztuk zatrutych kolorowych
gumek, służących do własnoręcznego splatania bransoletek.

Źródło informacji: internet                                      Wera i Zuza

google

Cześć, tutaj Zoff .
Dzisiaj przedstawiam Wam 5 najlepszych piosenek tego miesiąca oraz 5

nowych piosenek, które w radio pojawią się dopiero pod koniec miesiąca lub
w listopadzie.

Serdecznie zapraszam do odsłuchania tych piosenek w domu. :)

1. Vance Joy - Riptide
2. Charli XCX - Boom Clap

3. Lily Wood & The Prick - Prayer In C
4. Meghan Trainor - All About That Bass

5. Taylor Swift - Shake It Off
+ Kolejne 5 piosenek, które dopiero przed chwilą wyszły do strefy muzyki.

 1. Avicii - The Days
 2. Fergie - LA. Love (La La La)

 3. Dj Valdi, Ethernity - Sax on the beach
 4. Panzer Flower - We are beautiful

 5. Margaret - Start a fire

Specjalnie z okazji Dnia Nauczyciela przygotowałam dla naszych pań
modną stylizację na ten dzień i nie tylko.

 Myślę, że każda kobieta chciałaby mieć choć jedną rzecz z moich
propozycji.

google google

Stylizacja na Dzień Nauczyciela

              
                   Gumki lumki, loomy, tęczowe bransoletki,
                      rainbow loom, bransoletki z gumeczek,
                  przyjacielskie bransoletki, sunshine loom,
                                      friendly bands…

UWAGA!
HIT TEGO LATA -

GUMOWE BRANSOLETKI -
 MOGĄ BYĆ TOKSYCZNE!

Google

.

. .

Zoff

http://fakty.interia.pl/
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                 CO W SZKOLE PISZCZY?
         BŁYSKAWICZNY PRZEGLĄD WYDARZEŃ

4 A 4 B

4 C 4 D

4 E SPRZĄTANIE ŚWIATA KLASA 5C

DYSKOTEKA
Z OKAZJI DNIA
CHŁOPAKA
Dzień Chłopaka to
szczególny dzień dla
wszystkich chłopców
naszej szkoły.
Dla uczczenia tego
święta, Samorząd
Uczniowski
30 września br.
zorganizował
dyskotekę.  
Wszyscy bawili się
znakomicie!

  25 września 2014
roku odbył się 
Dzień Czwartaka.
Czwartoklasiści wraz 
z wychowawcami
wyruszyli do Centrum
Strzelectwa
Sportowego „Tarcza” 
w Pile.
Czwartacy musieli
zaliczyć 5 konkurencji 
i wziąć udział 
w konkurencjach
sportowych. 
Najważniejszym 
momentem była Rota
Czwartaka,

czyli uroczyste
ślubowanie
potwierdzające 
wstąpienie 128
uczniów do
społeczności
uczniowskiej Zespołu
Szkół nr 2.Treść
uczniowskiej przysięgi
zaprezentowali
przewodniczący klas 4.
Tego dnia pogoda
dopisała i wszyscy 
z uśmiechem na
twarzy doskonale się
bawili.

DZIEŃ PAPIESKI

DZIEŃ PAPIESKI
Młodzież Zespołu
Szkół nr 2 im. Królowej
Jadwigi w Pile,
tradycyjnie już
przygotowała, pod
kierunkiem pani
Zdzisławy Karpińskiej,
ks. Mateusza
Chmielewskiego, pani
Doroty Fąs oraz pani
Ewy Kledzik
poranek poetycko-
muzyczny 
 „JAN PAWEŁ II –
ŚWIĘTY”,
 który odbył się w
szkole w piątek
10 X 2014 r. 

DZIEŃ EDUKACJI
NARODOWEJ

14 X 2014 r. każdy
uczeń winszował
swoim pedagogom.

Kochani Nauczyciele,
bądźcie wciąż z nami!
Czy jesteśmy duzi
czy jeszcze mali.
Życzymy Wam
szczęścia
na następne lata
- niech żyje i rozkwita
nasza oświata!!!

REDAKCJA:
Agx, Olcia, Wera, Zoff
i Zuza
OPIEKUN:
p. Karolina Strógarek

.

DZIEŃ PAPIESKI

SPRZĄTANIE
ŚWIATA
Dnia 19 września br.
ruszyliśmy
 "posprzątać świat".
Tego dnia była
piękna pogoda, co
dodawało uczniom
energii do działania.

Nie zabrakło dobrego
humoru i rywalizacji
w słusznej sprawie.
Wszyscy czuli
satysfakcję, że zrobili
coś dobrego dla natury.
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