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NOWY SAMORZĄD
 WYBRANY!

.

16. 09. 2015 r. uczniowie naszej szkoły mogli na własnej
skórze poczuć, czym jest demokracja. Tego dnia
przeprowadzone zostały wybory do samorządu
uczniowskiego, w czasie których każdy z nas mógł
zadecydować, kto z naszych koleżanek i kolegów będzie
reprezentował grono uczniowskie przez następny rok.
Kandydaci przez cały tydzień  poprzedzający wybory
starali się przekonać nas do swojej kandydatury,
przeprowadzając kampanię wyborczą. Nad przebiegiem
wyborów czuwała komisja złożona z uczniów klasy 5b
oraz opiekuna samorządu p. Agaty Zarzyckiej.
Uczniowie w ciągu dwóch godzin lekcyjnych  oddali w
sumie 276 ważnych  głosów. Warto dodać, że
wywiązaliśmy się z obywatelskiego obowiązku, gdyż
frekwencja była wysoka. Zgodnie z wolą wyborców
nową 

przewodniczącą została Alicja Gonet z kl. 6b, 
zastępcami Oliwia Ograbek i Maja Wilczyńska z kl.6b, 

skarbnikiem Martyna Krutel z kl. 6b.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nowych stanowisk,
życzymy udanej i owocnej współpracy, wytrwałości i
cierpliwości w wykonywaniu powierzonych zadań oraz
głów pełnych nowych i ciekawych pomysłów, jak trochę
urozmaić nasze szkolne życie przez następny rok. 
Powodzenia!                                                             SU

.

Jakub : Dziennik
elektroniczny to zły pomysł,
ponieważ rodzice zbyt
szybko wszystko wiedzą i
nauczyciele mają więcej
pracy.
Dominika: Z jednej strony
jest dobry, a z drugiej…
no… raczej nie. Rodzice
wiedzą, co się dzieje w
szkole, z czego uczniowie
nie są zadowoleni. Ja tam
wolę dostać jedną porządną
karę po powrocie mamy z
wywiadówki, a nie po
codziennym logowaniu. 
Plus jest taki, że zaczynam
się uczyć.
Maja: To dobry pomysł,
ponieważ można na bieżąco
sprawdzać swoje oceny, a
rodzic ma wgląd do
frekwencji.
Wiktoria: Nie jest potrzebny!

Mikołaj: Niektórzy
uczniowie uważają, że jest
zły, bo rodzice mają
kontrolę. Ale przecież i tak
dowiedzą się na
wywiadówce. E- dziennik
jest OK.
Kewin: Dziennik
elektroniczny może
wydawać się straszny, bo
rodzice mogą dowiedzieć
się o słabych ocenach i
uwagach.
Dominika: To dobry
wynalazek. Szybko
dowiaduję się, jaką ocenę
dostałam.
Natalia: Dziennik jak każdy
inny, tylko szybko wszystko
wychodzi na jaw.
Jakub: Jest zbędny. Nie ma
sensu ukrywać ocen,
ponieważ uczymy się dla
siebie, a nie dla innych.
Anonim: Do bani, nie lubię
go.

Oliwier: Sądzę, że dziennik
elektroniczny jest bardzo
przydatny np.: rodzice
wiedzą, jakie mam oceny,
mogę sprawdzić, co
dostałem z kartkówki lub
kiedy mam sprawdzian. Ja i
moi rodzice często do niego
zaglądamy.
Anonim: Koszmar, rodzice
cały czas mnie sprawdzają.
Anonim: Ten dziennik mi
się nie podoba, ponieważ
dostaję dużo kar za złe
oceny. Niestety, moi rodzice
są zachwyceni.
Martyna: Na początku
miałam złe zdanie, lecz
teraz zamiast powiedzieć o
„jedynce”, wystarczy
poczekać, aż rodzice się
zalogują.
 

Wypowiedzi wybrały
Martyna i Julka

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2015/2016

.
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DBAMY O NASZE ZDROWIE
DZIEŃ ZDROWEGO ŚNIADANIA

KUMPLOWA ENCYKLOPEDIA
ZWIERZĄT 

KAŻDY MA JAKIEGOŚ
BZIKA, KAŻDY JAKIEŚ

HOBBY MA!

.

Internet

. .

14 października uczniowie klas 4-6 Szkoły
Podstawowej wzięli udział w Dniu Zdrowego
Śniadania w ramach programu edukacyjnego
,,Trzymaj formę ‘’, aby zwrócić uwagę na ważną
rolę śniadania w diecie każdego człowieka.
Uczniowie razem z nauczycielami zasiedli do
wspólnego posiłku obfitującego w zdrowe i
smaczne produkty. Na stołach królowały: sałatki
warzywne i owocowe, pieczywo pełnoziarniste,
woda i soki. Akcja ma na celu promowanie
zdrowego odżywiania.

12 zasad zdrowego odżywiania  
1.Do szkoły wychodź po śniadaniu i ze
śniadaniem.
2.Mleko, jogurty i sery to podpora mocnych kości.
3.Zawsze myj ręce przed posiłkiem.
4.Pięć posiłków w ciągu dnia jest na piątkę.
5.Jedz o stałych porach i nie spiesz się.
6.Mięso, jaja czy ryby – możesz wybierać.
7.Pamiętaj o kaszach, jedz chleb.
8.Dzień bez pięciu porcji świeżych warzyw,
owoców i soku to dzień stracony.
9.Posiłek obiadowy to zapas siły na aktywne
popołudnie.
10.Kolację zjadaj wieczorem, nie przed snem.
11.Gaś pragnienie dobrą wodą.
12.Ruch bez ograniczeń, słodycze z umiarem.

Gepard należy do rodziny kotów. Rozmiarami
przypomina leoparda i ma płowe futro w okrągłe
cętki.Gepard nigdy nie chowa pazurów, co bardzo
mu się przydaje podczas łowów. Dzięki
elastycznemu kręgosłupowi i twardym opuszkom
gepard potrafi hamować w mgnieniu oka.
Jego ulubionym przysmakiem są antylopy i
gazele, na które poluje bladym świtem albo o
zachodzie Słońca.Gepardy biegają z szybkością
nawet 100 km/h. Na krótkich dystansach są
niedoścignione.Swoje ofiary dopadają w biegu.
Waga 40-70 kg
Długość 1-1,5 m
Koło Przyrodnicze "Z przyrodą na Ty"  Moim największym hobby jest muzyka, a przede

wszystkim śpiew. Muzyka to jedna z dziedzin
sztuk pięknych, która wpływa na psychikę
c z łow iek a poprzez dźwięki.  Od zawsze
towarzyszyła człowiekowi w zabawie, pracy,
odpoczynku oraz w obrzędach. Z czasem
wykształciła się jako jedna z gałęzi sztuki.
Muzyka może być  wykorzystywana wszędzie i
co ważniejsze przez każdego. Trzeba tylko ją
odpowiednio użyć, a wszystko się może zmienić i
będzie możliwe. Na co dzień  śpiewam dla
rodziny i przyjaciół, ale aby bardziej udoskonalić
swój śpiew uczęszczam na zajęcia wokalne
szkolnego zespołu ,,Akcent''. Śpiewanie w grupie
pomaga  mi w zdobywaniu innych umiejętności
wokalnych, ponieważ mam możliwość uczenia
się od innych.Muzyka jest dla mnie bardzo
ważna, bo pozwala na chwilę  relaksu i
zapomnienia o wszystkich problemach. Nauka
śpiewu uczy mnie samodyscypliny i pokory. 

Julia Żurawińska

.

.

PROGRAM " TRZYMAJ FORMĘ"

Gepard

kl.6a kl.4

Julka

kl.6c



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Numer 1 10/2015 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Niecodziennik Szkolny

CO W SZKOLE PISZCZY?
BŁYSKAWICZNY PRZEGLĄD WYDARZEŃ

BOCIAN CZARNY I CYRANKA
DOCENIONE

W III edycji konkursu przyrodniczo-artystycznego
,,Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata
poznawanie. Ptaki wielkopolskich parków
krajobrazowych’’ nagrody zdobyli Maja
Wilczyńska z klasy 6b (laureatka w kategorii
rysunek ,,Bocian czarny’’) oraz Jakub Kurzajczyk
z klasy 5a (laureat w kategorii wierszyk
,,Cyranka’’).
Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów.

Opiekun: Barbara Buller

 BRAWO DLA ZWYCIĘZCÓW!
Bożena Frunia (kl. 5a), Jakub Kurzajczyk (kl. 5a),
Antoni Szczeciński (kl. 5a), Maja Pacanowska (kl.
5c), Izabela Tomczyk (kl. 5d) zostali laureatami
konkursu plastycznego pt. „Seniorzy w mojej
rodzinie” organizowanego przez Stowarzyszenie
PRO-SENIOR z Piły. Podsumowanie odbyło się 2
października 2015 r. w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej.

Opiekun: Małgorzata Biała

.

BB

.

Pałac w Sławnie

Pogadanka o bezpieczeństwie

MAJECZKI GÓRĄ!
22 września 2015 roku w Sali Kameralnej
Regionalego Centrum Kultury ,,Fabryki  Emocji’’ w
Pile przeprowadzono etap gminny XV Olimpiady
Ekologicznej Powiatu Pilskiego. Naszą szkołę
reprezentowało pięcioro uczniów: Maja
Wilczyńska i Martyna Krutel z klasy 6b,
Agnieszka Szczepaniak, Maja Bruzda i
Tymoteusz Tymiec z klasy 6d. Do etapu
powiatowego zakwalifikowały się Maja
Wilczyńska i Maja Bruzda. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

  Opiekun: Barbara Buller

JESIENNY RAJD
W sobotę, 26.09.2015 r.,  wzięliśmy udział 
w XIX Rajdzie Szlakiem Zamków i
Pałaców zorganizowanym przez PTTK w Pile.
Pojechaliśmy autokarem do Czarnkowa, a
następnie w dobrych nastrojach
pomaszerowaliśmy 7 km do uroczego pałacu  w
Sławnie. Trasa była bardzo malownicza,
prowadziła przez pola i lasy. Pogoda nam
dopisała, było słonecznie i ciepło.

Opiekun: Andrzej Bąk

Dbając o nasze  bezpieczeństwo w szkole, jak i w
czasie wolnym, pani pedagog - Magdalena
Idzikowska-Zbroniec,  zaprosiła  uczniów klas 4.
na spotkanie profilaktyczno-edukacyjne z 
aspirantem Rafałem Badurą. Policjant przybliżył
nam zasady bezpiecznego poruszania się po
drodze oraz zasady ograniczonego zaufania w
stosunku do obcych. Szczególnym
zainteresowaniem cieszyła się prezentacja
wyposażenia policyjnego.

.

SPOTKANIE Z TAŃCEM
30 września uczniowie klas starszych udali się do
RCK na spektakl pod tytułem "Sanatorium"  w
wykonaniu Polskiego Teatru Tańca z Poznania.
Inspiracją do powstania tego spektaklu jest proza
Bruno Schulza "Sanatorium pod klepsydrą". Na
scenie wykorzystano multimedia: światło,
projektory, muzykę.  Przedstawienie było
dynamiczne, niecodzienne i wprowadziło widzów
w niebanalny świat teatru tańca.               Maja

Z EKOLOGIĄ NA TY
9 października 2015 r. w Urzędzie Miasta w Pile
odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu
plastycznego pt. 

„Niska emisja, a zdrowie człowieka”.
Nagrody otrzymali:

I miejsce –  Jan Bednarski (kl. 5a),
III miejsce –  Maja Ganske (kl. 6a).
Michał Lorenc (kl. 4c),Izabela Tomczyk (kl. 5d)
Martyna Szperkowska-Mańkowska (kl. 4d)

Gratulujemy!
Małgorzata Biała i Bogusława Różańska

praca Janka

Konkurs przyrodniczy

Konkurs plastyczny

AB

MZ

praca Mai
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366 dni wokół FC Barcelony

.

MUZYCZNE
 TOP 10

. .

19 października 2015 r.  uczniowie klas 6b i 6c mieli niecodzienną
okazję porozmawiać ze współautorem kalendarium „366 dni wokół FC
Barcelony”, panem Piotrem Olejnikiem.  Na początku kibic znanego
klubu piłkarskiego opowiedział nam o  inspiracjach  długoletniej pasji.
Okazało się, że pan Piotr już od najmłodszych lat był fanem piłki nożnej,
a w liceum zajął się tworzeniem pierwszej polskiej strony internetowej
dotyczącej Barϛy. Tuż po maturze pojechał na swój pierwszy mecz FC
Barcelony – Ossasuną.
Natomiast po studiach  wraz z kolegą Lechem Piotrowskim postanowili
zapełnić niszę księgarską i stworzyć ciekawą pozycję wydawniczą
związaną z hiszpańskim klubem, w formie kalendarium. Praca nad
książką trwała pół roku, a przy jej tworzeniu bardzo pomogła
znajomość języka hiszpańskiego, angielskiego i katalońskiego. 
Premiera odbyła się w maju 2014 roku. Zaraz po niej tytuł znalazł się w
finale konkursu na sportową książkę roku.
W dalszej części spotkania autor odpowiadał na nasze pytania
związane przede wszystkim z dumą Katalonii.  Rozwiał wątpliwości
związane z odejściem Neymara i wskazał ulubionego zawodnika –
Messiego. Zdradził nam także swoje plany dotyczące kolejnych
wydawnictw o piłce nożnej. Na zakończenie mogliśmy obejrzeć
książkę, którą pan Piotr podarował bibliotece szkolnej, i zdobyć
autograf. Spotkanie było niezapomnianą lekcją historii FC Barcelony i
inspiracją dla młodych piłkarzy.

Wierni kibice Barϛy z klasy 6c

Polecam wszystkim miłośnikom gier nową wersję
najpopularniejszej serii piłkarskiej - FIFA 16.
Nieźle steruje się zawodnikami, a grafika jest
doskonała. Na mojej półce z grami o tematyce
sportowej było całkiem pusto, ale FIFA 16
zapełniła tę lukę. Miałem już dosyć grać w gry ze
słabą oprawą audio-wizualną. Teraz z
niecierpliwością czekam na następną część
FIFY, która będzie w sprzedaży dopiero za rok, z
nadzieją na jeszcze lepszą oprawę graficzną.
Miło będzie w nią pograć z bratem. Warto! Paweł.

.

  
 1. Robin Schulz - ,,Sugar'' (feat.
Francesco yates)
  2. Justin Bieber - ,,What do you
mean? ''
  3. Calvin Harris & Disciples - ,,How
Deep Is Your Love''
  4. Lost Frequencies feat. Janieck
Deavy - ,,Reality"
  5. One Direction - ,,Drag me Down''
  6. Little Mix - ,,Black Magic''
  7. David Guetta feat. Nicki Minaj,
Afrojack & Bebe Rexha - ,,Hey
Mama''
  8. Jason Derulo - ,,Want to Want
Me''
  9. Skrillex & Diplo ( witch Justin
Bieber ) - ,,Where Are U Now''
  10. R.City ( ft. Adam Levine ) -
,,Locked Away''

Życzę miłego słuchania. 
Julka

.

.

.

.

DZIEŃ CHŁOPAKA W KLASIE 5A

. . internet

Spotkanie z panem Piotrem Olejnikiem

.

.

.

.
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I ty potrafisz napisać książkę…

Najmłodszy czytelnik to bardzo cenny czytelnik. Aby zainteresować dzieci 
czytaniem i pisaniem oraz wykonaniem pracy konkursowej, zorganizowano
w bibliotece szkolnej kilka spotkań zachęcających do stworzenia własnej
lektury.
Laureaci poprzednich edycji konkursów artystycznych mieli możliwość
zaprezentowania swojej twórczości  uczniom z klas młodszych. Opowiadali
słuchaczom, skąd czerpali inspirację  do treści swoich książek, od czego
zaczynali pisanie, jakie były okoliczności powstania ich prac oraz jak tworzyli
sylwetki  bohaterów wymyślonych przez nich tekstów. Oczywiście czytali na
głos fragmenty lektury.

Wśród prezentujących  swój dorobek literacki  znaleźli się uczniowie
klasy 4b- Paweł Bujacz i Maciej Kądziela, oraz uczennice

gimnazjum-Matylda Molska i Zuzanna Majkowska z klasy 2c.
Dziękujemy za zaangażowanie i życzymy Wam dalszych sukcesów,
żebyście przeczytali i napisali jeszcze wiele wspaniałych książek.
Zapraszamy wszystkie dzieci do pisania. Spróbujcie, każdy z was może
stworzyć najpiękniejszą książkę z obrazkami! 

Oto kilka wskazówek dla początkujących pisarzy:
· Przyglądaj się. Słuchaj. Wąchaj. Smakuj. Dotykaj. Pomysły na książki
 są wszędzie wokół ciebie. Po prostu miej oczy i uszy otwarte na świat,
w którym żyjesz, i chłoń wszystko, co może stać  się materiałem na
opowiadanie czy książkę. 
· Wszyscy pisarze dużo czytają.  W treści swoich ulubionych lektur
możesz szukać natchnienia do napisania własnych książek.
· Pamięć jest zawodna- najlepiej zapisywać wszystko w specjalnie do
tego przeznaczonym notatniku.
· Wszystko jedno, jaką postać przybiorą twoi bohaterowie, wybieraj
takich, którzy cię fascynują i których losami się przejmujesz. Będzie ci o
wiele łatwiej zaciekawić nimi czytelników.
· Nawet wybitni pisarze nie piszą od razu na czysto. Dopiero kolejna
wersja jest tą najlepszą, ostateczną. Nie ma znaczenia, jak i czym
piszesz- ołówkiem, długopisem czy na komputerze.
· Zastanów się, czy twoje opowiadanie da się w ciekawy sposób
zilustrować. Książkę będzie się o wiele ciekawiej czytało i oglądało.
· Te fragmenty książki, w których postacie mówią, będą
najprzyjemniejsze w pisaniu i czytaniu, jeśli przytoczysz dokładnie, po
myślniku, słowa, które zostały wypowiedziane przez twoich bohaterów.
· Ponieważ książki są często czytane na głos, spróbuj przeczytać swoje
opowiadanie głośno, kiedy będziesz sam w pokoju. Posłuchaj jak
brzmi. Potrwa to trochę dłużej niż czytanie po cichu, więc będzie ci
łatwiej wykryć wszystkie opuszczone albo niepotrzebne słowa.
· Pozwól, żeby twoje opowiadanie przeczytał ktoś inny- ktoś, kto
spojrzy na nie świeżym okiem i zobaczy to, czego ty- autor- mógłby nie
zauważyć.
· Wymyślenie najlepszego tytułu bywa czasami trudniejsze od pisania
samej książki. Może łatwiej zdecydować się na jakiś  tytuł, kiedy praca
nad tekstem została już zakończona i wiesz już na pewno, o czym jest
twoja historia.
· Zaplanuj, gdzie umieścisz informacje o autorze i ilustratorze, aby były
ładnie wkomponowane w całość książki.

   Magda Riske
nauczyciel- bibliotekarz

.

.

.

.
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HALLOWEEN'OWE
SUCHARY

Cześć ! Nie wiecie, jak się ubrać do szkoły?
Nie macie już pomysłów, 

co z czym połączyć? Dobrze trafiliście! Pokażę
Wam kilka stylizacji.

Pierwsza stylizacja jest dla osób
lubiących luz. Szara bluza wspaniale komponuje
się z dresowymi nie za bardzo luźnymi
spodniami, czarnymi trampkami oraz czarną
bluzką.
Drugi look to czarna bluzka z napisem, czapka
w tym samym kolorze oraz czerwone spodnie
rurki i czerwone trampki. Dobrze jest też ubrać
jakieś dodatki, np. kolczyki czy wisiorek.
Trzecia stylizacja jest bardzo dziewczęca.
Składa się ze sweterka i komina w kolorze
ekri, czarnych legginsów oraz brązowych butów.
Można też założyć kolczyki - serduszka lub
gwiazdki. 

Olciaakk

internet
.

.

.
.

Halloween to pogańskie święto obchodzone w
wielu krajach w przeddzień Wszystkich Świętych
(31 października) w celu uczczenia dusz
zmarłych. To prawdziwa uczta dla miłośników
maskarady. Najlepszym przykładem są obchody
Halloween w USA. W tym dniu ludzie przebierają
się za potwory, czarownice, duchy i diabły. Dzieci
chodzą w strojach od domu do domu, by odebrać
słodycze. Tradycja ta nazywa się "cukierek albo
psikus". Głównym symbolem święta jest
wydrążona i podświetlona od środka dynia z
wyszczerbionymi zębami. Inne popularne motywy
to duchy, demony, zombie, wampiry, czarownice,
trupie czaszki. Rzadko zdarza się, aby podczas
Halloween wystąpiła pełnia księżyca.Najbliższe
takie wydarzenie nastąpi w 2020 roku.                  
                    

Wierszyk o Halloween :
My jesteśmy straszne zmory,
Bardzo groźne z nas upiory,
Jeśli nie chcesz się nas bać,
Musisz nam cukierka dać.

Wiki
internet

internet
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