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„Otworzyliśmy swoje serca…”

Ostatnio w mediach dużo miejsca poświęca się konfliktowi na Ukrainie. Ja mam 12 lat  
i o wojnie uczę się z podręczników historii. Trudno mi sobie wyobrazić, że obok mojego kraju
trwają walki, w których giną ludzie. Niestety, obrazy pokazywane 
w wiadomościach dzieją się w XXI wieku, w sąsiednim kraju.

Jestem mała i nie znam się na polityce, ale cieszę się, że wielu uczniów mojej szkoły –
Zespołu Szkół nr 2 w Pile odpowiedziało na apel i przyłączyło się do zbiórki, która może
pomóc cywilom żyjącym na terenach objętych działaniami wojennymi 
na Ukrainie. Ta akcja społeczna uświadomiła mi, że pomimo mojego młodego wieku mogę
w tak prosty sposób wspomóc ludzi.

Dziękuję wszystkim uczniom, którzy przynieśli artykuły żywnościowe, higieniczne, szkolne
oraz koce.Wasze działanie wsparli rodzice. Im także należą się podziękowania. Jakże
wymownie brzmią słowa piosenki poznanej przeze mnie 
w dzieciństwie: „Wojna jest zła,/szczęśliwy ten , kto pokój ma”(Arka Noego) .

Marta Strzelec .

.

Karnawałowe szaleństwa...

Karnawał to okres zabaw i balów trwający od święta Trzech
Króli do środy popielcowej. Także i uczniowie naszej szkoły
postanowili oddać się karnawałowym szaleństwom. 
9 lutego 2015 r. na kilka godzin stołówka zamieniła się 
w prawdziwą salę balową, na której wirowali w tańcu
przebierańcy. Wszyscy mogli uczestniczyć w konkursach
zaproponowanych przez Samorząd Uczniowski. Nagrodę
za taniec w parze z balonem otrzymali Natalia Niedźwiecka i
Mikołaj Kamiński z klasy 6a oraz Laura Dziergas i Leonard
Cabański z klasy 4d.
 W konkursie wokalnym zwyciężyły dziewczynki z klasy 4c
i 4d - Laura Dziergas, Julia Kubas i Martyna Chrobak.
Najciekawsze przebranie zaprezentowali Natalia
Niedźwiecka - czarownica, Zofia Lipska - pielęgniarka,
Michał Kraśnicki - żołnierz, Maciej Krojec - czołgista. 
Wystrzałową oprawę muzyczną zapewnił profesjonalny DJ -
pan Belak.
Zabawa była udana, a wszyscy uczestnicy już planują
kolejny bal. 
                                        Samorząd Uczniowski.

.
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BAL KARNAWAŁOWY



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 10 02/2015 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLNiecodziennik Szkolny 1

Na lekcji języka polskiego próbowaliśmy
składać rymy i w prostych strofach wyrazić, 
co nam w duszy i sercach gra.

Co nam z tego wyszło? To już oceniały nasze
Babcie i Dziadkowie podczas uroczystości,
którą przygotowaliśmy na ich cześć.

Wnuczki i wnuczkowie z klasy 4c

***
Życzę Tobie Babciu droga,
Abyś zawsze była zdrowa.
Życzę Tobie Dziadku miły,
Byś miał zawsze dużo siły.
Razem jesteście niepokonani
I przez nas bardzo kochani
Chcę Wam złożyć gorące życzenia
Wszystkich marzeń spełnienia.

 Martyna Chrobak

***
Pędzą wnuki ulicami
Z ogromnymi laurkami
Te laurki pełne kwiatków
Są dla wszystkich Babć i Dziadków.
A Dziadkowie wraz z Babciami
Stoją przed domkami,
Patrzą przez lornetkę w dal,
Wystrojeni jak na bal.

 Kacper Głuszanowski

Dla babci Basi
Moja Babcia... Czy wy wiecie?
Jest najlepsza na świecie!
Szalik mi na drutach robi
i najlepsze placki piecze!
Czasem i na  fejsie siedzi,
w klawiaturę mocno stuka,
 patrzę pisze do mnie na  facebooka.
Spędzać z Babcią czas radocha,
bo ja Babcię mocno Kocham.

Wiktoria Zbonik

***
Moja Babcia jest wspaniała,
zawsze szczera, roześmiana,
smacznie piecze i gotuje,
znakomicie też prasuje.
Choć jest już po sześćdziesiątce
Lubi dzieci, małe brzdące,
Razem z nami grywa w klasy,
A i gałę kopnie czasem.
Babcia moja jest kochana,
Zawsze uśmiech ma od rana.

***
Dziadku Władku, dziadku miły,
Niech ci red bull doda siły,
byś mógł w szachy ze mną grać
i wygrywać mi też dać.

 Oskar Fliski

***
Babciu, babciu tak cię kocham
jak się oddalę, już z rozstania szlocham.
Ty mi zawsze pomożesz
tyle ile sama możesz.
Dzisiaj Twoje święto!
Ono ma moc zaklętą!
Kocham cię tak bardzo,
że sama nie wiesz jak! 

  Oskar Stefanowicz

O Babci

Bajki piękne opowiada
Jej obiadek każdy
zjada
Piecze, szyje i gotuje
Pałac z klocków też
zbuduje
Lot balonem dla niej
frajda
Motocyklem jeździ w
rajdach
Są na świecie babcie
takie
Moją zaraz tu
poznacie!

Zuzia Gniot

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

KL.4C

Miłość do Babci i do Dziadka nie jest tak prosto wyrazić słowami.

KL.4C

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
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Zasady bezpiecznej zabawy na śniegu:

1. Nie rzucaj śnieżkami w twarz.
2. Nie ślizgaj się po zamarzniętych zbiornikach wodnych, tylko w
wyznaczonych do tego miejscach (lodowisko).
3. Nie zjeżdżaj na sankach w pobliżu ulicy.
4. Kulig urządzaj pod opieką osoby dorosłej.
5. Pamiętaj o odpowiednim ubiorze (rękawiczki, czapka, szalik itp.) 

5 pytań do... pani Barbary Buller
1. Jakie jest pani ulubione zwierzę? 
- Moim ulubionym zwierzęciem jest pies. Sama posiadam jednego, rasy
Gryfon Belgijski.
2. Jaki jest pani ulubiony sport? Uprawia pani jakiś?
- Nie, nie uprawiam, ale spędzam bardzo aktywnie moje życie. Oczywiście,
kibicuję także naszym reprezentantom w różnych dziedzinach sportu. 
3. Co pani sądzi na temat fast food'ów? 
- Nie popieram ich  jedzenia. Propaguję zdrowe odżywianie i akcję "Jedz
owoce i warzywa 5 x dziennie".
4. Zna pani jakieś języki?
- Tak znam j. rosyjski i j. angielski. Może raczej pamiętam niektóre zwroty.
5. Gdzie pani była za granicą? 
- Byłam w Grecji, w Hiszpanii trzy razy i wybieram się do Turcji. Jak na razie
najbardziej podobało mi się w Hiszpanii w Tassa De Mar.

Zoff i Olcia

MODA NA DESTRUKCJĘ
Ostatnio bardzo modny stała się książka " Zniszcz ten dziennik"
autorstwa Smith'a Keri'ego . Na szkolnym korytarzu dosyć często możemy
zauważyć osoby, które kopią, rzucają i nie wiadomo, co jeszcze robią 
z tą niesamowitą książką !  Macie ją? Nie? A szkoda!
W środku zadania, jak :
- Znajdź sposób aby zamrozić tą stronę.
- Dodaj własna numerację stron.
- Niech ta strona przesiąknie zapachem, który wybierzesz.
- Niech ta strona popłynie itd.

 Twoim zadaniem jest doprowadzenie dziennika do takiego stanu, że
będzie nadawał się już tylko na makulaturę lub do spalenia w kominku
 Smith Keri  wydał drugą część, czyli  " To nie książka". :) Olcia

.

.

SŁODKIE ŻYCIE

Cześć nazywam się Zuzanna "ZuZ" i zajmuję się blogowaniem
(chaussuresatalons.blogspot.com) i będę dla Was pisać o słodyczach.
Jakiś czas temu na jakimś blogu widziałam, że FoodCare wprowadziło do
sprzedaży żelki Frugo. Bardzo byłam ciekawa, jak też mogą smakować w
takiej formie. Co o nich sądzę? Żelki jak żelki. Serio. Może nie umiem się do
końca zachwycić, bo choć przy pojawieniu się Frugo ponownie na rynku się
ucieszyłam, to pijam je głównie z sentymentu. Trzeba przyznać, że smakują
wybitnie podobnie do płynnej wersji. Najbardziej posmakowały mi czarne,
najmniej zielone - są za mało wyraziste. Mają sympatyczny kształt butelek.
Kocham żelki, więc polecam tym, co też je kochają i darzą sympatią napój.
Chyba wolę jednak od czasu do czasu odgryźć łeb jakiemuś żelkowemu
misiowi;).

BANSHEE
Czyli po prostu Zuzia:) Jest najpopularniejszą youtube'rką, każdego dnia
zdobywa tysiące nowych widzów. Banshee nagrywa typowe vlogi, na
których opowiada, co ją denerwuje i jak spędziła dzień. W odcinkach
swojego programu ma stały dwumiesięczny cykl, gdzie wybiera np. "film
tygodnia" i "jedzenie tygodnia". Często odpowiada na naprawdę absurdalne
pytania swoich widzów.             

Zuzia

TOP 10
1. Arctic Monkeys - Do I Wanna Know.
2. Dj Fresh ft. Ella Eyre - Gravity
3. Meghan Trainor - Lips Are Movin
4. Tove Lo - Talking Body
5. Marron 5 - Sugar
6. Kiesza - No Enemisz
7. Aron Chupa  - I'm An Albatroz
8. Years & Years - Desire
9. Mahan Moin - Azzizami
10. Ella Eyre – Comeback

ZOFF
.

.

Maja

Zoff

BANSHEE

.
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14 LUTEGO WALENTYNKI

Suzi ♥

Najnowsze trendy

Suzi ♥

CO W SZKOLE PISZCZY?
BŁYSKAWICZNY PRZEGLĄD WYDARZEŃ

REDAKCJA:
Agx, Olcia, Zoff, ZuZ i Zuza

OPIEKUN: p. Karolina Strógarek
KONTAKT:

niecodziennikszkolny@gmail.com

.

11 grudnia w SP nr 7 w Pile odbył się 
XIII Miejski Konkurs Recytatorski 

"Poezja sercu bliska". 
Miło nam poinformować, że wyróżnienie za

recytację wiersza Adama Mickiewicza
 "Lis i kozieł " otrzymała 

Marta Strzelec z klasy 6b. Gratulujemy!

NASZE WYNIKI W NAUCE

4 lutego 2015r. uczniowie klas 4,5,6 wzięli udział
w apelach podsumowujących I semestr roku

szkolnego 2014/2015. Wyróżniono osoby
z najlepszymi wynikami w nauce i zachowaniu,

najwyższą frekwencją oraz wręczono dyplomy za
udział w konkursach i podziękowania za pracę w

Samorządzie Uczniowskim.

"Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy.
Im więcej dajesz, tym więcej ci zostaje.

Podobnie, gdy czerpiesz z prawdziwej studni,
im więcej z niej czerpiesz, tym staje się

hojniejsza".

 Antoine de Saint-Exupéry "Mały książę”

.

20 grudnia 2014 r. na scenie MDK „Iskra” odbył
się finał konkursu recytatorskiego 

„Mój ulubiony wiersz".
W kategorii klas IV-VI wyróżnienie

zdobyła Wiktoria Gembara z klasy 4b.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych

sukcesów!

                   Genialny detektyw 

3 lutego 2015r. w RCK uczniowie klas 5 i 6, dzięki
przedstawieniu Wrocławskiego Teatru
in Art , mieli okazję poznać postać genialnego 
detektywa Sherloka Holmesa, który prowadzi
dochodzenie w sprawie zaginięcia słynnego
podróżnika lorda Carringtona. Szybko okazało się,
że jest to zagadka na miarę  jego talentu,
zwłaszcza, że towarzyszył mu jego wierny
przyjaciel doktor Watson. A samo rozwiązanie
śledztwa zaskakuje logiką, pozostawiając
niezapomniane wrażenia. Muzyka, kostiumy 
i efekty specjalne tworzyły nastrój
tajemnicy,oczekiwania, a nawet  grozy. Całość
dopełniła profesjonalna gra aktorów. Spektakl
dostarczył wielu niesamowitych wrażeń 
i zachęcił uczniów do zapoznania się 
z twórczością Arthura Conana Doyle'a.

"Poezja sercu bliska"

.

Kia

Zoff

Kia

."Mój ulubiony wiersz"


