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Przygotuj swój mózg !
Rady dla zdających!

SPRAWDZIAN 2015
CO WARTO WIEDZIEĆ?

. źródło

POWODZENIA !

NA SZCZĘŚCIE
TWÓJ WYNIK

SPRAWDZIANU
WYRAŻONY 

BĘDZIE 
W 

%!

RODZAJE ZADAŃ NA NOWYM SPRAWDZIANIE
SZÓSTOKLASISTY

W zadaniach zamkniętych uczeń - spośród kilku odpowiedzi
- wskazuje jedną poprawną, np.
- spośród czterech możliwych sposobów dokończenia
zdania - wybiera jeden,
-spośród trzech zdań wybiera jedno prawdziwe albo
fałszywe,
-najpierw wybiera poprawną odpowiedź, a następnie jej
uzasadnienie spośród podanych możliwości.

W zadaniach otwartych uczeń samodzielnie tworzy
rozwiązanie, np.
-odpowiada krótko na pytanie dotyczące wiersza,
-pisze opowiadanie, list albo opowiadanie z dialogiem,
-rozwiązuje zadanie matematyczne z treścią, zapisując cały
tok rozumowania.

JAKĄ OCENĘ
OTRZYMASZ ZE
SPRAWDZIANU?

UCZYSZ SIĘ NA 5
UMIESZ NA 4
PISZESZ NA 3

SPODZIEWASZ SIĘ 2
DOSTAJESZ 1!

POWODZENIA !

NA SZCZĘŚCIE

TWÓJ WYNIK
SPRAWDZIANU

WYRAŻONY 
BĘDZIE W %!

Włącz pozytywne myślenie. 
Mów sobie: jestem dobry, zdam.

Myśl o czymś miłym.
Zaczynaj test od zadań trudniejszych,

 potem przejdź do łatwiejszych.
Zaplanuj naukę tak,

 by przeplatać ją z czymś miłym: 
spacerem, przejażdżką rowerową. 

Zadbaj o to, by codziennie przynajmniej przez
godzinę być na dworze i aktywnie spędzać

czas.
Ucząc się, podkreślaj ważne rzeczy.

Rób notatki, najlepiej nietypowe, rysunkowe,
graficzne,

 by zaangażować do pracy obie półkule
mózgowe.

Wysypiaj się.
ZATROSKANY SZÓSTOKLASISTA

NIESTETY, TO NIE ŻART!
Już 1 kwietnia 2015 r. 

o godzinie 9.00
 uczniowie klas szóstych przystąpią 

do sprawdzianu szóstoklasisty.

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY CKE
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PRIMA APRILIS
NAJZABAWNIEJSZY DZIEŃ W ROKU

NASZE PASJE
BALET

5 PYTAŃ DO...

PRIMA APRILIS trzeba  przyzwoicie świętować,
żartować i śmiać się z siebie,  dlatego
przygotowałam dla was parę dowcipów, które
wywołają uśmiech na Waszej twarzy.

Syn wraca ze szkoły.
– Jak było w szkole? - Pyta mama.
– Na pięć!
– Naprawdę?
– Tak. Dwójka z polskiego, dwójka z matmy 
i pała z historii.

.

KAŻDY MA JAKIEGOŚ BZIKA, 
KAŻDY JAKIEŚ HOBBY MA!

Słowami znanej piosenki rozpoczynamy cykl
artykułów o naszych zainteresowaniach.
Jako pierwsza swoją pasję przedstawiła nam 
Julia Gawron uczennica klasy 6b.

1. Co jest twoją pasją?
Moją pasją jest taniec, szczególnie balet.
2, Jak zaczęła się twoja przygoda z tańcem?
Wszystko zaczęło się tak naprawdę przez moją
mamę, która zauważyła, że staję na palcach 
i zaprowadziła mnie na balet. Przez chyba trzy
lata nie chciałam tam chodzić, ale mama dalej
mnie tam prowadziła. Teraz jest na odwrót - chcę
tam chodzić.
3. Kto jest twoim ulubionym tancerzem albo
tancerką?
Jest to tancerka Maria Kochetkowa.
4. Co cię najbardziej "kręci" w tańcu?
Kręci mnie wszystko, nie mam jakiejś ulubionej
rzeczy.
5. Co jest twoim największym marzeniem?
Zatańczenie głównej roli :)
6. W ilu występach brałaś już udział?
Nie wiem w ilu. Chodzę na balet już 8 lat.
7. Podoba ci się to, co robisz?
Owszem, podoba mi się to, co robię.
8. Kto  albo co jest twoim największym
motywatorem do pracy nad tańcem?
Moim największym motywatorem jest moja
instruktorka - Pani Jola.

 Dziękuję za wywiad ;)
OLCIA

Jeśłi chcecie opowiedzieć o swoim hobby ,
zgłoście się do redakcji.

.

WYSPA MIEJSKA W CENTRUM PIŁY

Cześć wszystkim! 
Jak myślicie, co nauczycielom podoba się 
w naszym mieście? O to zapytałyśmy panią
Lucynę Norkowską-Olejnik  nauczyciela
matematyki.
1. Jak pani spędza wolny czas w naszym
mieście?
- Wolny czas w naszym mieście? Spaceruję,
spaceruję i spaceruję!
2. Co pani najbardziej podoba się w Pile?
- Wszystko. Bardzo mi się nasze miasto podoba,
jest piękne.
3. Co by pani zmieniła w naszym mieście?
- Co bym zmieniła? Drogi, aczkolwiek jest lepiej i
stworzyłabym jeszcze więcej miejsc pracy,
ponieważ młode osoby nam uciekają.
4. Jakie jest pani ulubione miejsce w Pile?
- Wyspa, bardzo ją lubię i jeszcze Park Miejski.
5. Czy podobają się pani imprezy
okolicznościowe w naszym mieście?
- Tak i ostatnio jest ich sporo, bardzo dużo się
teraz dzieje.

Dziękujemy z wywiad.
Zoff i Olcia

4.03. Urodziny Piły
Piła wyrosła ze starej rybackiej osady położonej
wśród lasów nad rzeką Gwdą. Prawa miejskie
otrzymała już prawdopodobnie w XV wieku,
zostało to potwierdzone w 1513 r. przez króla
Zygmunta Starego. 
W miesiącu marcu nasze miasto obchodzi 502.
urodziny, z tej okazji życzymy jubilatce, aby była
coraz piękniejsza.

Jasiu pod koniec roku przychodzi do domu.
Tata się go pyta:
– Jasiu, gdzie masz świadectwo?
– Pożyczyłem koledze bo chciał nastraszyć
rodziców.

Jasio napisał na tablicy:
'' Fczoraj byłem f szkole''
Pani pyta innego ucznia:
– Czy twój kolega dobrze napisał to zdanie?
– Jasne, że nie. Przecież wczoraj była niedziela!

ZUZA

WIOSNA NA URLOPIE, ZASTĄPI JĄ LATO

.

JULKA GAWRON

.

.
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WYRUSZAMY W PODRÓŻ 
PRZEZ CZARNY LĄD

Projekt – „Biuro podróży – wycieczka do Afryki”
Uczniowie klasy Va  na lekcjach języka polskiego pracowali
metodą projektu z lekturą „W pustyni i w puszczy”. Uczniowie podzielili się
na grupy, przydzielili zadania, wyznaczyli rolę i zaczęli swą afrykańską
przygodę. Przygotowali w rezultacie bogatą ofertę wycieczek po Afryce.
Niektórzy ruszyli śladami głównych bohaterów powieści Henryka
Sienkiewicza – Stasia i Nel, inni zaprosili w rejony, które podczas lekcji
poświęconych lekturze i poznawaniu kontynentu afrykańskiego w sposób
szczególny podziałały na ich wyobraźnię. Powstały ciekawe foldery, ulotki
i postery.

Maja

WIOSENNE TRENDY
Młodzież ubiera się tak normalnie, czyli spodnie + bluzka + buty.
 A wiecie, że można to zmienić, ubierając się w to samo? Trendy wiosny to
pastele i jeans'owe rzeczy, ale jak ich nie posiadacie, to ubierzcie biżuterię
oraz pomalujcie  usta, a zobaczycie, że wszystko się zmieni.
 Życzę wam powodzenia. 

Zoff. :) 

COŚ DLA
CIASTECZKOWYCH

POTWORÓW
Ciacha są naprawdę
duże, bardzo kruche 
i dobrze wypieczone, 
z maślanym
posmakiem i dużymi
kawałkami czekolady.
W wyglądzie i smaku
przypominają znane
"Pieguski", jednak są
od nich dużo lepsze.

ZuZ

Cześć dziewczyny,
ostatnio był nasz dzień,
więc na tę okazję
przygotowałam 10
piosenek, które są nam
najbliższe. Zapraszam.
:)
1. Beyonce - Single
Ladies ( Put A Ring On
It )
2. Britney Spears -
Womanizer
3. Rihanna - Only Girl
4. Avril Lavigne -
Girlfriend
5. Fergie - Big Girls
Don't Cry
6. Bonnie McKee -
American Girl
7. P!nk - True Love ft.
Lily Allen
8. Shakira - Can't
Remember To Forget
You ft. Rihanna
9. Iggy Azalea - Fancy
ft. Charli XCX
10. Avicii - Addicted To
You        Zoff

SMAKOŁYKI

AFRYKA JUŻ TUŻ, TUZ

ŚLADAMI STASIA I NEL

ZuZ

.

.
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CO W SZKOLE PISZCZY?
BŁYSKAWICZNY PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Tyche, grecka bogini szczęścia,
zadecydowała o II miejscu !

7 marca 2014 roku w Salezjańskiej Szkole Podstawowej w Pile odbył się VI
Międzyszkolny Konkurs Mitologiczny „Na Olimpie” ”, w którym udział wzięli
przedstawiciele szkół podstawowych z Piły i okolic. 
W mitologiczne szranki stanęło 9 drużyn.

Naszą szkołę godnie reprezentowali:

Katarzyna Boińska i Agnieszka Szczepaniak z klasy 5d
oraz Eryk Huryń z klasy 5a.

Uczniowie zmierzyli się z różnymi zadaniami, które sprawdzały wiedzę na
temat mitologii greckiej. Po ukończeniu wszystkich 8 konkurencji jury
przystąpiło do zliczania punktów,  los przyniósł remis. 

Nasza reprezentacja wywalczyła II miejsce,
przegrywając jedynym punktem z gospodarzami konkursu 

w dogrywce o zwycięski laur!
Choć Tyche tym razem naszej drużynie nie sprzyjała, należą się im
gratulacje, bowiem poziom konkursu był naprawdę bardzo wysoki.

VI MIEJSKI KONKURS MITOLOGICZNY

.

Wiosna, lato, jesień, zima…
5 marca 2015 r. odbył się szkolny etap Konkursu Recytatorskiego

 „Cztery pory roku w wierszu”.
Naszą szkołę w zmaganiach międzyszkolnych podczas przesłuchań 

w Młodzieżowym Domu Kultury 
I m. Wiktoria Gembara z klasy 4a,

II m. Laura Dziergas i Julia Kubas z klasy 4d,
III m. Zofia Lipska z klasy 4a.

Gratulujemy odwagi, podziwiamy umiejętności, doceniamy starania 
 i życzymy kolejnych sukcesów!

SZKOLNY DZIEŃ KOTA

.

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

KONTAKT:
niecodziennikszkolny@gmail.com

DZIEŃ KOBIET według L.J.Kerna
Do mężczyzn w krótkich i długich spodniach

Jeśli się zastanowisz, mały mężczyzno, przez chwilę, 

to szybko dojdziesz do wniosku,

że kobiet na świecie jest dużo, ogromnie dużo,

tak dużo, że chyba nikt nie wie, ile…

Kobietę rozpoznać łatwo, to coś zupełnie prostego:

Każda osoba nie będąca, kolego, mężczyzną,

jest z całą pewnością, kobietą, kolego. (...)

Gdy Święto Kobiet nadejdzie, przez jeden dzień cały

nie dokuczaj tym kobietom dużym ani małym.

Małym w dniu tym, jeśli umiesz, zaśpiewaj piosenkę,

a tym dużym – przynieś kwiatek i pocałuj w rękę.

Miau, miau...
SZKOLNY DZIEŃ

KOTA
 

13 lutego
obchodziliśmy święto

miauczących
czworonogów, 

aby przypomnieć 
o bezdomnych,
nieszczęśliwych

zwierzętach, które
zginą bez naszej

pomocy. 

Niech dzisiaj i nie tylko, 
wszystkie Panie małe i duże,

 średnie i wielkie 
mają jak najwięcej powodów 

do taaakiej radości. 
Niech wiosna obsypie Je kwiatami nareszcie!!!!

Chłopcy z ZS2

KS

KS

KS

.


