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Suzi ♥

*

W Pałacu

19 i 20 października uczniowie naszej
szkoły wraz z kolegami z innych placówek
wzięli udział w wyjeździe       do Warszawy
i spotkaniu z prezydentem Bronisławem
Komorowskim. Wszystko odbyło się z
inicjatywy Fundacji 500lecia Miasta Piły
oraz władz miasta oraz powiatu. Dwa dni
pobytu w stolicy obfitowały w liczne
atrakcje. Wyjazd był doskonałą promocją
miasta.          

  Jesień sypnęła liści. 
W lasach wysyp grzybów. 

A w naszych głowach - eksplozja
pomysłów. Pewnie nie wszystkie

uda się zrealizować od razu. 
 Dopiero debiutujemy : ) !

Przyjemnej lektury! Redakcja NS
 

   
   Pilanie w stolicy

Lubisz być dobrze poinformowany o tym co w szkole
piszczy? czytaj na s. 2 i 3
Próbujesz pozbyć się jesiennej chandry? patrz s. 4 i 5 

Masz pomysł na temat? Napisz do nas:
niecodziennikszkolny@gmail.com

.

*

Prezydenckim
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   Tradycyjny Dzień Czwartaka odbył się 2 października w CSSTacza w Pile. Tym razem hasło przewodnie
imprezy brzmiało: Wesoło, zdrowo i kolorowo. Redakcja potwierdza, że tego dnia tak właśnie było.
Wszyscy uczniowie klas 4 dzielnie przebrnęli przez zadania obmyślane przez              p. Barbarę Buller i p.
Karolinę Strógarek. Wykazali się sprawnością, sprytem oraz wiedzą na temat szkoły. Zaprezentowali
także swoje talenty. W zabawie towarzyszyli im goście: pan dyrektor Grzegorz Wądołowski, panie
dyrektor: Zdzisława Karpińska i Dorota Mijalska a także rodzice. O hart ducha oraz pogodę, nie tylko
atmosferyczną, zadbały troskliwe panie wychowawczynie oraz czujne   i życzliwe opiekunki SU SP - p.
Karolina Pawłowska i p. Agata Zarzycka. W drugiej części imprezy odbyło się ślubowanie. Po
wyczerpujących zmaganiach przyszedł czas na zasłużony poczęstunek.     To był dla czwartoklasistów
dzień pełen uśmiechów i dobrych przeżyć. Jako starsi koledzy życzymy im samych takich pozytywnych
dni w szkole.                                                               Olza ♪

    Czwartoklasiści ślubowali:
Mózgów swych używać śmiało!

27 września odbyła się uroczystość rozdania nagród Prezydenta Miasta Piły dla uzdolnionych uczniów.
Nagrodę dostaje się za osiągnięcia naukowe lub sportowe. Nagrodzeni to laureaci wielu olimpiad
przedmiotowych, uczniowie wybitnie uzdolnieni, aktywni, otwarci na wiedzę i działający na rzecz
społeczności szkolnej. Na uroczystość zaproszono uczniów z rodzicami, dyrektorzy szkół oraz
przedstawiciele lokalnych władz. Nasze szkolne koleżanki Krystyna Tyczkowska i Paulina
Paternak przygotowały wraz z Panią Dorotą Fąs oprawę muzyczną.  Z klas 4-6 naszej szkoły nagrodzeni
zostali: Weronika Czajkowska, Julia Wioletta Gaujard, Kacper Mateusz Iwicki, Aleksandra Piątek, Wiktor
Gabriel Sienkiewicz,  Marta Agnieszka Strzelec,  Agata Barcz.                      Serdecznie gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów!                                             OLZA ♪                         

                     

   PREZYDENT MIASTA UFUNDOWAŁ
        STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH UCZNIÓW

Olza ♪ - wielbicielka koni, aktywna
tropicielka wieści z korytarza, 

Os@ - spec od marketingu,
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Sympatycy turystyki pieszej i rowerowej mają już za
sobą trzy rajdy w nowym roku szkolnym. Mi udało się
zaliczyć dwa. Polecam wszystkim udział w kolejnych,
bo osobiście sprawdziłam, że są odlotowe. Na każdym
gwarantowana jest spora dawka wysiłu i przemiłe
towarzystwo. A najprzyjemniej jest oczywiście na
finiszu, kiedy czeka posiłek i konkursy z nagrodami.
Gdy posiada się książeczkę PTTK, można zdobyć
pieczątkę i podpis organizatora. Dzięki temu na koniec
roku otrzymuje się odznakę. Do zobaczenia na
szlakach kolejnych rajdów! Najbliższy już 26
października! Szczegóły u p. Andrzeja Bąka.                
                         Wasza Aga☼Cookie

*

co

1. Zbieraj nakrętki i makulaturę.
2. Zważone przynieś do szkoły.
3. Nakrętki wrzucaj do klasowego pudła, makulaturę znieś do piwnicy.
4. Podaj swój wynik wychowawcy lub odpowiedzialnemu za zbiórkę koledze/koleżance
z klasy. Wszystko zapisujcie.
5. Miesięczny raport przekaż p. K. Pawłowskiej lub p. A Zarzyckiej.
6. Namów do zbiórki innych.
PS W razie problemów z oragnizacją zbiórki, poradź się 5b, wywiazują się z
zadania wzorowo :D !                                                               Redakcja NS
☺

Aga☼Cookie - właściwe imię Agata : ) -
miłośniczka koni, pasjonatka fotografii, redaktor
wszechstronny i błyskotliwy, solidna firma, 
Suzi ♥ oraz Kia - papużki nierozłączki, rysowniczki, w
dodatku utalentowane : ). Ich pasja - tworzenie ...       i
niekończące bla bla bla. 
Michał - wielbiciel kotów, spec od fotografii.
Redakcyjny Rodzynek : ).

        POZYTYWNIE  NAKRĘCENI
Zbiórka odpadów ruszyła. Zasady są proste, cel ważny!

Aga☼Cookie

*

zbierać?
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Co w modzie piszczy? Tej jesieni pamiętaj 
o legginsach i motywach kwiatowych.  Zyoia

   Jeśli lubisz Halloween,    
musisz się przygotować. 

     
     UWAGA
    KONKURS

   Na blogu Słodkie wypiekanie
         znalazłam przepis, 
     Z pewnością pozwoli                
 zatrzymać smak lata. 

6 patyczków do lodów
3 banany

120 g gorzkiej czekolady (lub
Waszej ulubionej)

2 łyżki oleju słonecznikowego
dowolna posypka

   Banany obrać, przekroić na pół. 
   W połówkę wbić patyczek.
   Ułożyć na papierze do pieczenia  
  mrozić ok. 15 min.
    Po 15 minutach
   czekoladę roztopić w mikrofali l
   ub w kąpieli wodnej, wymieszać 
   z olejem. Wyjmować po kolei      
 banany  z zamrażarki, otaczać      
   w czekoladzie i bardzo          
 szybko w posypce (czekolada
będzie zastygać ekspresowo). 
        Odłożyć na kilka godzin    
        do zamrażarki.

                   Życzę smacznego! 
                            Suzka : )
 źródło przepisu i zdjęcia
 http://slodkie-    
 wypiekanie.blogspot.com

stylizacja własna W związku 
z jubileuszem
Redakcja NS 

szuka
materiałów 
o szkole: 

wspomnienia
absolwentów,

zdjęcia.
 

    Szczegóły 
   u opiekuna      
    redakcji 

pani Karoliny
Pawłowskiej

SZACH I...MAT

 Opiekun koła
 szachowego -
     p. Janina
 Pawłowska -  
     zaprasza  
         na 
pasjonujące    
  rozgrywki 
      w środy 
    od 14.30 
    do 15.30
w bibliotece    
         SP
  

     Na końcu      
     numeru
   krzyżówka!

      Rozwiąż.
      Podpisz.
      Pokaż          
  opiekunowi
      redakcji.

*
menu

Jeśli zamierzacie spędzić ten wieczór z przyjaciółmi,
nie zapomnijcie o atmosferze. Zadbajcie o dekoracje
domu i strój. Jeśli zdecydujecie się obejrzeć film grozy,
pamiętajcie, by była to legalna wersja. A jeżeli
postanowicie odwiedzić sąsiadów i pobawić się w
cukierek albo psikus, nie zapomnijcie o kulturalnym
zachowaniu.                                                         

Zyoia

*
: )

http://slodkie-wypiekanie.blogspot.com/
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rysowały

Z pamiętnika Stefy...
Dzisiaj poszliśmy na grzyby. Było rewelacyjnie. Razem z braćmi biegaliśmy po lesie. Przy okazji załapałam się
na kilka pajęczyn. Znalazłam dwa malutkie prawdziwki, coż dobre i to. Razem skakaliśmy przez rowy i mało co
nie zaliczyłam gleby. Największa radocha była wtedy, kiedy znaleźliśmy stary bunkier. Tata nieźle nas tam
postraszył. Nie udało się ustalić, kto piszczał najgłośniej, obstawiam Kubę. Potem, idąc wysoką trawą,
znaleźliśmy kurki. Gdy szliśmy ścieżką Bartek i Kuba bawili się piachem. Szczerze powiedziawszy to wtedy już
tylko tata zbierał grzyby. Chyba marzył mu się tytuł Króla Grzybobrania. Spacer minął naprawdę przyjemnie.
Całą drogę powrotną śmialiśmy się do łeż. Okzauje się, że jesień też może być pogodna. Na dziś to wszystko,
pamiętniczku.                                  Aga☼Cookie

Lubisz czytać komiksy? TO COŚ
DLA CIEBIE!  Nasza redakcja ma
pomysł na kolejny konkurs. Nie
mamy własnej komiksowej
postaci. Urządzamy więc na nią
konkurs. Postać może być
duża lub mała, mniej lub bardziej
kolorowa! To zależy już od Ciebie.
Zasady:
- Nie kopiuj pomysłów z żadnych
źródeł.
- Technika dowolna, format A4.
- Wykonaj rysunek własnoręcznie.
Pracę zostaw w bibliotece SP.
Możesz to zrobić do 30
października.
Imię i nazwisko zwycięzcy zostaną
podane  w kolejnej gazetce
szkolnej, a postać doczeka się
swojej historii : ) .    Suzi♥ & Zyoia

     
      Gdzie nie spojrzysz, pojawaiają się ONE - Angry Birds.    
              Nie mogło zabraknąć ich w Niecodzienniku.   
 

fot.

KO N K U R S

Suzi ♥ & Kia Aga☼Cookie
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                PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM ZWIERZĄT

Brawo
w schronisku

organizatorki

Masz problem? Chcesz się nim z kimś podzielić?
Pomożemy w pełni anonimowo! Ty masz problem, my
go rozwiążemy! Rady skonsultujemy ze specjalistami:
pedagogiem, pielęgniarką, w zależności potrzeby! Po
prostu wrzuć pytanie do redakcyjnej skrzynki, która już
niedługo przy sali 110. 
                                                            

fot.

Masz problem? Chcesz się nim z
kimś podzielić, lecz nie masz

zaufanej osoby? Powierz to nam!
W pełni anonimowo. Skonsultujemy

porady z panią pedagog, panią
pielęgniarką, w zależności od

potrzeby! Po prostu wrzuć pytanie

                         WĄSATE CIEKAWOSTKI
Rozkoszny, mały, różowy i szorstki - oto opis kociego języka, który
naszym pupilom służy też jako... szczotka do włosów : ) . Co ciekawe
koty używają języka też do rozdrabniania pokarmu (myszy, szczurów,
żab i ryb) . Ogon - jego rolą nie jest jak w przypadku psów okazywanie
radości. Kot porusza nim, żeby poinformować o niezadowoleniu lub
irytacji. Bądź ostrożny! Oczy i uszy też są wskaźnikiem nastroju kota.
Kiedy uszka są wyprostowane i skierowane na boki lub opuszczone
płasko w dół, kot nastawiony jest agresywnie. Co innego, kiedy uszy są
wyprostowane a oczy przymrużone, wtedy kot jest zadowolony. Z
pewnością powie Ci o tym, pomrukując : ) . O tych i o wielu innych
ciekawych rzeczach dowiedziałem się na wystawie kotów rasowych,
która odbyła się 20 października w budynku Gimnazjum nr 4 w Pile.
Zorganizowana została ona przez Stowarzyszenie Hodowców Kotów.
Można było obejrzeć na niej koty takich ras jak: maine coon, syjamskie,
perskie, angielskie. Na pokazie posiadacze tych sympatycznych pupili
mogli się też zaopatrzyć w karmę dla nich oraz zabawki.       MISIU ☻

Na zdjęciu 14 kilogramowy kot rasy
maine coon : ), którego mogłem
podziwiać na wystawie.                    
                            
   

Nie zdążyłam napisać info o październikowej zbiórce
karmy, a ONE już zadziałały! Zuzia, Wiktoria, Marta i
Marisol z klasy 5b zorganizowały fantastyczną akcję
pomocy zwierzętom ze schroniska w Leszkowie.
Dzięki nim udało się w krótkim okresie zebrać sporo
karmy oraz przydatnych przedmiotów, które już trafiły
w odpowiednie ręce a raczej łapki : ) . Dziewczyny
pomyślały też o najaktywniejszych dobroczyńcach i
przygotowały dla nich dyplomy oraz upominki. 
Brawo! 
Na zdjęciu po lewej wyróżnione: Martyna, Alicja i Maja
z 4b. 
                                                               OS@

Zyoia - blogerka, wulkan pomysłów, wiecznie w
twórczym ruchu, specjalistka od mody, tytan pracy
Suzka ☺ - też bloguje, uwielbia krzyżówki, spec od
rozrywki, redaktor kącika kulinarnego, oaza spokoju
♦Tysia♦ - cicha i tajemnicza, jej specjalność to
łamigłówki, na pewno nie raz  Was zaskoczy!
Nikola i WikiDog - czekamy na debiut ☺

4b : )
w Leszkowie

akcji

Michał
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Suzi ♥

rys.

*

Kia

ROZRYWKA
 Drodzy Czytelnicy!                          
 W tym numerze dwa zadania.
Prawidłowe rozwiązania wraz z
numerem NS należy pokazać
opiekunowi gazetki do 5 listopada
(s.110).  Nagrody czekają!

         
         Znajdź 10 różnic.   ►    
  Rozwiązanie zaznacz ►      

   na ilustracjach.      ►

 
1. długi, ekskluzywny pojazd
 2. młody koń
 3. mieszkają w nim pszczoły
 4. inaczej orchidea
 5. zwierzę, które "leży na ulicy"
 6. liczba mnoga rzeczownika wierzba
 7. antonim słowa słaby
 8. sosna ma szyszki oraz ...
 9. w kinie wyświetlane są na nim filmy
10. zabawka, którą kochają dziewczynki

HASŁO:    

redaktor naczelny: Agata Fogtman, zastępca red. n.: Zofia Kuca,
dziennikarze tematyczni: Aleksandra Piątek, Michał Kraśnicki, Nikola
Grzelak, Oliwia Szczęsnowicz dział rozrywki: Zuzanna Durak, Martyna
Stachera, grafika: Kaja Dudek oraz Zuzanna Paliwoda
opiekun redakcji: Karolina Pawłowska
współpraca przy gromadzeniu materiałów: p. Andrzej Bąk
e-mail: niecodziennikszkolny@gmail.com

Kia

Suzka :)

Tysia

Suzi ♥
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     CO SŁYCHAĆ W SU SP?

NOWA RADA 
       SU SP

na zdj.

fot.

fot.

zbiórka baterii

PRZEWODNICZĄCA
Katarzyna Łoś   6d

ZASTĘPCY
Kinga Gniot   6c

Zuzanna Majkowska   6d

SKARBNIK
Kacper Iwicki   5d

SEKRETARZ
Paulina Samolińska

Gratulujemy! Liczymy na Was ☺!

♥♥♥ D E N
♥♥♥

akcja

Samorząd pracuje pełną parą!
Odbył się już Dzień Czwartaka oraz
dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka.
Prowadzone są akcje zbiórki
makulatury i nakrętek oraz baterii 
a także innych elektrośmieci. 

10 października uczciliśmy
Dzień Edukacji Narodowej.
              Nie zabrakło
uśmiechów, kwiatów 
            oraz życzeń, 
które w imieniu wszystkich
           uczniów złożyli        
               przedstawiciele
SamorządówUczniowskich
     Wszystkim Nauczycielom
zdrowia i cierpliwości przez cały
rok oraz wielu sukcesów życzy
również Redakcja NS

dyr. G. Wądołowski

K. P.

K. P.

w 5a
ekologczna


	Pilanie w stolicy
	Czwartoklasiści ślubowali:
	Mózgów swych używać śmiało!
	PREZYDENT MIASTA UFUNDOWAŁ
	STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH UCZNIÓW
	POZYTYWNIE  NAKRĘCENI
	1. Zbieraj nakrętki i makulaturę. 2. Zważone przynieś do szkoły. 3. Nakrętki wrzucaj do klasowego pudła, makulaturę znieś do piwnicy. 4. Podaj swój wynik wychowawcy lub odpowiedzialnemu za zbiórkę koledze/koleżance z klasy. Wszystko zapisujcie. 5. Miesięczny raport przekaż p. K. Pawłowskiej lub p. A Zarzyckiej. 6. Namów do zbiórki innych.
	PS W razie problemów z oragnizacją zbiórki, poradź się 5b, wywiazują się z zadania wzorowo :D !                                                               Redakcja NS ☺
	Gdzie nie spojrzysz, pojawaiają się ONE - Angry Birds.                   Nie mogło zabraknąć ich w Niecodzienniku.
	KO N K U R S
	Z pamiętnika Stefy...
	PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM ZWIERZĄT
	WĄSATE CIEKAWOSTKI
	Drodzy Czytelnicy!                            W tym numerze dwa zadania. Prawidłowe rozwiązania wraz z numerem NS należy pokazać opiekunowi gazetki do 5 listopada (s.110).  Nagrody czekają!


	CO SŁYCHAĆ W SU SP?
	♥♥♥ D E N ♥♥♥
	10 października uczciliśmy Dzień Edukacji Narodowej.               Nie zabrakło uśmiechów, kwiatów
	oraz życzeń,
	które w imieniu wszystkich            uczniów złożyli                        przedstawiciele SamorządówUczniowskich
	NOWA RADA         SU SP


