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GŁOS DWÓJKI
Ważne daty:
 21 czerwca pierwszy
dzień lata - najdłuższy
dzień w roku
 23 czerwca Dzień Ojca
 24 CZERWCA PIERWSZY DZIEŃ WAKACJI !!!

 02 lipca Dzień Dziennikarza
 01 sierpnia Narodowy
Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Olimpijczyków Polskich w Pile

HEJ, DWÓJKOWICZE!
Jest nam niezmiernie miło przekazać w Wasze
ręce kolejny interesujący numer Głosu Dwójki. Rok
szkolny 2016/2017 dobiega końca. Przed nami czas
wakacyjnych podróży. Pamiętajcie, aby dbać o swoje
bezpieczeństwo. Nie opalajcie się bez kremu z filtrem,
żeby Wam słoneczko nie spaliło nosków. Pływajcie tylko w miejscach dozwolonych i pod czujnym okiem ratowników lub rodziców. Nie zapominajcie również o
dobrej książce, okularach przeciwsłonecznych i wyśmienitym humorze. Wszystko to zapakujcie w niebieściutki plecaczek i ruszajcie przeżywać nowe wakacyjne przygody : )
redakcja

KSIĄŻKA CZY KOMPUTER?
Kto urodził się dnia 21
czerwca ?
Ten potrafi zręcznie
przekonywać innych
o słuszności swego
zdania. Lubi sport.
Potrafi pracować
wytrwale. Łatwo
ulega zdenerwowaniu. Przyjazny,
uprzejmy, towarzyski, bardzo ruchliwy — lubi zmiany.
szkolna wróżka

W naszej czytelni odbyła się lekcja dotycząca książek czytanych przez uczniów z klasy 6e. Każdy mógł opowiedzieć o przeczytanym tomie, przedstawić głównych bohaterów. Najchętniej
wybierano książki przygodowe, science-ficion oraz serie J. K.
Rowling Harry Potter. Uczniom towarzyszyła Pani Aneta Marzec
- ukochana nauczycielka j. polskiego. Kilka chętnych osób przyniosło swoje pyszniutkie wypieki, które w błyskawicznym czasie
znikały z talerzy. Miło było widzieć, jak od razu po szkole prawie
wszyscy uczniowie z naszej klasy dyskutowali o swoich wrażeniach czytelniczych. Z tego co słyszałam, spora część uczniów wypożyczyła kolejne tomy książek i czyta je zamiast siedzieć przy
komputerze. To teraz znacie już swoje plany na wakacje?
Julia Turzyńska VI e

PS W wakacje koniecznie przeczytajcie książkę Johna Flanagana Zwiadowcy
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SZKOLNE WIEŚCI
Dnia 6 maja 2017 roku w Zespole Szkół nr 1 w Pile odbył się IX MIEJSKI
KONKURS Z EDUKACJI ZDROWOTNEJ „DBAM O ZDROWIE SWOJE I INNYCH”. Naszą szkołę reprezentowały trzy uczennice, które w eliminacjach szkolnych zdobyły największą liczbę punktów, a były to: Laura Nowak z klasy IIId, Emilia Pawlik z klasy IIIe i Maria Mindykowska z klasy IIIa. Z olbrzymią satysfakcją
informujemy, że Emilia Pawlik i Maria Mindykowska zdobyły wyróżnienia.
Serdecznie gratulujemy naszym uczennicom i życzymy dalszych sukcesów.

Dnia 8 maja 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w
Pile odbył się XIV Powiatowy i Miejski Turniej Wiedzy o Unii Europejskiej
„Teraz Europa”. Nasza zespół w składzie: Krzysztof Kusiorski uczeń klasy Vb,
Bartosz Starkowski uczeń klasy Va i Mikołaj Starkowski uczeń klasy Va zajął
II miejsce w łącznej punktacji szkół biorących udział w turnieju. Gratulujemy!

11 maja 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 5 odbyła się V edycja Konkursu Języka
Angielskiego dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych MACMILLAN PRIMARY
SCHOOL TOURNAMENT. W konkursie wzięło udział 27 uczniów z dziewięciu pilskich
szkół podstawowych. W kategorii klas V Konrad Podemski zajął II miejsce, a w kategorii klas VI Przemysław Bilejczyk zajął III miejsce. Cieszymy się i gratulujemy wysokiego poziomu wiedzy z zakresu leksyki i gramatyki języka angielskiego!
10 maja odbył się po raz VII szkolny etap konkursu pt: „Rozśpiewane
Pierwszaki”. Brali w nim udział uczniowie klas pierwszych, którzy zostali wytypowani
przez swoich wychowawców poprzez eliminacje klasowe. I miejsce zajął Marcel Pawlik
z klasy Ic natomiast II miejsce zajęła Urszula Przewoźniak z klasy Ib. Jury
przyznało również wyróżnienie dla Remigiusza Szumskiego z klasy I b. Zwycięzcom
serdecznie gratulujemy!
Uczniowie klasy patronackiej GWDY w nagrodę za
trzyletnie uczestnictwo w projekcie „Klasa patronacka” udali
się na dwudniową wycieczkę do Kujawsko-Pomorskiego
Centrum Edukacji Ekologicznej w Bydgoszczy. Podróż do Krainy
Ekologii była dla dzieci niezwykłą przygodą. Dużym zainteresowaniem
cieszyły się zajęcia terenowe „Życie w stawie” połączone z pracownią mikroskopową. Dzieci spotkały się
również z panem Bartoszem Boberem, współorganizatorem wycieczki, prowadzącym z ramienia „GWDY”
projekt „Klasy patronackiej”. Wszyscy uczestnicy wycieczki spisali się na medal i wrócili do Piły pełni
niezapomnianych wrażeń.
W dniach 24 - 28.04.2017 r. odbyły się warsztaty przyrodnicze dla
finalistów wojewódzkiego konkursu „Ja i Przyroda”, organizowanego przez
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego pod patronatem
honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolskiego Kuratora
Oświaty. Pięciodniowe warsztaty w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie były
główną nagrodą dla laureatów konkursu: Barbary Arendt, Julii Soter i Nikoli
Sprenger, które ostatecznie zajęły IV miejsce. Atrakcje były bardzo ciekawe pod
względem edukacyjnym, uwzględniające również aktywny wypoczynek, a wszystko to w bardzo atrakcyjnym
przyrodniczo terenie i sympatycznej atmosferze.
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SZKOLNE WIEŚCI
W ramach Dni Kultury Zdrowotnej 26 kwietnia odbył się w świetlicy szkolnej konkurs plastyczny pt. „Wiem, co jem – na straganie…” Zadaniem dzieci było wykonanie
pracy dowolną techniką plastyczną. Uczniowie zaprezentowali swoje ulubione warzywa i
owoce. Celem konkursu było promowanie zdrowego sposobu odżywiania się wśród uczniów.
W konkursie nagrodzeni zostali: Julia Mularczyk kl. IIIc – I miejsce, Dominika Kasińska
kl. IIIc – II miejsce, Barbara Przewoźniak kl. IIc – III miejsce, Patryk Janowski kl. IVd wyróżnienie.

Dnia 24.05.2017r. wychowankowie naszej świetlicy wzięli udział w XIII Miejskim
Konkursie Wokalnym „Śpiewać każdy może” zorganizowanym przez SP 4 w Pile. Klasy I
reprezentował Marcel Pawlik z kl.1c, klasy II reprezentowała Maja Lewandowska z klasy 2b,
klasy III reprezentowała Emilia Pawlik z klasy 3e. Nasi uczniowie pięknie zaprezentowali
swoje umiejętności wokalne i sceniczne. Jury przyznało wyróżnienie Emilii Pawlik.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Sprawozdanie ze spotkania z podróżnikiem, panem
Andrzejem Turzyńskim
6 kwietnia 2017 r. w czytelni szkolnej odbyło się spotkanie klasy VI
e z podróżnikiem Andrzejem Turzyńskim, który w niezmiernie ciekawy sposób opowiadał o swojej miesięcznej podróży do Peru, górzystego państwa
Ameryki Południowej.
Na początku pan Andrzej puścił nam piosenkę Lot Kondora, która
po wycieczce do Peru aż do dzisiaj brzmi w jego uszach. Potem mówił nam
o podróży do Limy - stolicy Peru oraz o górskiej twierdzy Machu Picchu, a
także o swoich niesamowitych przygodach na szczytach And. Podróżnik
przy okazji wizyty w Peru odwiedził też sąsiednią Boliwię, więc powiedział kilka słów o tym kraju, min. o pustyni solnej Uyuni. Z jego opowieści dowiedziałam się między innymi tego, że przysmakiem Peruwiańczyków jest odpowiednio przygotowana i upieczona świnka morska oraz że w
Peru żyje ponad sześć milionów śliczniutkich lam oraz około czterech milionów cudownych alpak.
Pan Turzyński opowiedział nam również bardzo zabawną historię, o tym jak pewnego razu podczas spaceru po górach przewrócił się i miał bardzo spuchniętą i obolałą nogę. Postanowił więc,
że wsiądzie na muła i dalej będzie podróżował. Po chwili okazało się, że podróżnik prowadził całą
grupę turystów, którzy również siedzieli na mułach. Niespodziewanie muły postanowiły urządzić
sobie wyścigi po bardzo wąskiej drodze! Wszystkie zwierzaki bardzo szybko przemieszczały się
po stromych górach. Ta historia była bardzo zabawna, jak również lekko przerażająca. Następnie
cała klasa dostała do skosztowania małą porcję ugotowanego z masłem pomarańczowego ziemniaka batata oraz kaszy quinoa. Dodam, że potrawy przygotowała mama Julki i Dawida Turzyńskich.
Według mnie potrawa ta była przepyszna! Zawsze bardzo chciałam spróbować smaków z rejonu
Peru i okolic, więc byłam bardzo szczęśliwa, że właśnie nadarzyła się taka okazja.
Pod koniec spotkania obejrzeliśmy jeszcze wiele zdjęć z podróży, gość odpowiedział na
szereg pytań naszych kolegów i koleżanek. Według mnie częściej powinny być organizowane spotkania tego typu, ponieważ możemy dowiedzieć się wiele o innych kulturach, smakach i rejonach
danego narodu. Jednak z całego spotkania najbardziej spodobała mi się degustacja ziemniaka batata i kaszy quinoa oraz opowieść o wyścigach mułów!
Agata Jędrzejczyk VI e
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Uwaga!
KONKURS NA NAZWĘ SZKOLNEGO SKLEPIKU ZOSTAŁ ROZSTRZYGNIĘTY
Informujemy, że zwyciężczynią
KONKURSU NA NAZWĘ SKLEPIKU SZKOLNEGO została
Zuzia Kowalczyk z klasy II F.
Zwycięska nazwa to „Witaminowe okienko” .
Sklepik otrzyma nową nazwę 13 czerwca 2017 r.
Zuzię zapraszamy po odebranie nagrody 13 czerwca lub 14 czerwca na przerwie,
o godz. 11.30 do sklepiku.
Serdecznie dziękujemy właścicielce sklepiku, która ufundowała nagrodę.
Pomysły mieliście naprawdę świetne : )

Ojciec Jacka interweniuje u nauczyciela matematyki:
- Mój syn skarży się, że go pan prześladuje.
- Prześladuję? Zaraz zobaczy pan, na czym to polega.
Jacku, ile jest siedem razy osiem?
- O, widzisz tato, znowu mnie prześladuje.
Źródło: Płomyczek 11/2012
***

Środek zimy. Ślimak gramoli się na pień jabłoni. Widzi to mrówka i pyta:
- Hej, a ty dokąd?
- Po jabłka!
- Ale przecież jeszcze nie ma jabłek.
- Zanim wejdę na czubek drzewa, to już będą.
Źródło: Kumpel Nr 1 (215)
***

Co mówi chińczyk gdy zobaczy szybę?
TOSHIBA!
Źródło: Kumpel nr 1 (215)
***

Jakie zęby pojawiają się u człowieka najpóźniej?
SZTUCZNE.
Źródło: Kumpel nr 1 (215)
***

wyszukał: Kacper Szałapski VB
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Kakuro
Kakuro jest to krzyżówka numeryczna polega ona na wpisywaniu cyfr od 1 do 9 tak aby zsumowały się do liczby wskazanej w pionowym lub poziomym bloku. W jednym bloku nie mogą
się powtarzać takie same cyfry. Zabawa podobna jest do popularnej gry sudoku.

Sudoku
Sudoku jest to łamigłówka, której celem jest wypełnienie diagramu 9 × 9 w taki sposób, aby w
każdym wierszu, w każdej kolumnie i w każdym z dziewięciu pogrubionych kwadratów 3 ×
3 (zwanych „blokami” lub „podkwadratami”) znalazło się po jednej cyfrze od 1 do 9.

W pewnym biegu narciarskim kolejni
zawodnicy startuj co 45 sekund. Pierwszy zawodnik wyruszył o godzinie 14:30.
O której wystartuje piętnasty zawodnik?
Obliczenia:
Odp.

Krzysztof Kusiorski Vb

GŁOS DWÓJKI

str. 6

ZAGRAJ W TO KONIECZNIE!
Oto 8 najlepszych gier planszowych, które Was na pewno
zainteresują!

8. 5 sekund

7. Dobble

6. Carcassone

3. Ego Family
5. Splendor

4. Monopoly
Edycja Świat

1. PICTUREKA!
Jest to niesamowita gra,
która polega na szybkim
odnalezieniu obrazków na
planszach.

2. DiXit

„Bądź pierwszy, bądź
najszybszy!”
Trzeba mieć bardzo dobry i
szybki wzrok podobnie jak w
grze Dobble (na naszej liście
nr 7).

Justyna Hutek V b
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Starożytny Egipt czyli, poczuj się jak faraon !
UWAGA ! TYLKO DLA KLAS 4-6 !

Egipt. Ciepłe dni, pustynie, rzeka Nil płynąca wzdłuż
tego gorącego kraju. Chwila moment! Zapomnieliśmy o
piramidach ! Grobowce faraonów, których starożytni władcy byli chowani po śmierci. Faraonowie byli na Ziemi
wcieleniem boga. Po śmierci trzeba było pochować ich z
należytym szacunkiem. Ludzie biedni byli najczęściej grzebani w pustynnym piasku bez żadnych skarbów. Faraonowie zaś byli zamieniani w mumię. Proces mumifikacji trwał około 70 dni. Jak to
wyglądało? Nieprzyjemnie… Podczas tego usuwali organy faraona, które potem
umieszczano w specjalnych urnach.
Rozcinano klatkę piersiową, wyjmowano organy wewnętrzne (zostawiając
tylko serce, aby można je wziąć pod uwagę w czasie sądu Ozyrysa).
Wątrobę, jelita, płuca oraz żołądek uwieszano w specjalnych urnach, a
resztę palono. Następnie wyjmowano mózg przez nos.
Myto ciało winem palmowym z domieszką korzeni. Zwłoki umieszczano w
natronie (naturalna soda występujące w słonych jeziorach w pobliżu Kairu) na 70 dni, by usunąć całą wodę z organizmu. Natron zmieniano regularnie.
Po 70 dniach ciało było gotowe do zabandażowania, ale najpierw kapłani
polewali je żywicą, która konserwowała ciało. Aby skóra zmarłego nie
pękała, nacierano ją mieszaniną oliwy, wosku, znanego nam już natronu
oraz gumy. Jamę brzuszną wypełniano piachem lub trocinami. Potem
bandażowali ciało.
Pierwszą warstwę okrycia mumii stanowił najczęściej całun. Następnie
bandażowano palce u rąk i stóp (każdy palec oddzielnie). Potem owijano
ciało długim pasmem bandaży, rozpoczynając od prawego ramienia,
kończąc na głowie. Ciało bandażowano bardzo dokładnie, by osiągnęło
dobry kształt. Między zwojami bandaży często umieszczano amulety.
Bandaże smarowali gęstą żywicą. W czasie trwania całego procesu mumifikacji kapłan czytał specjalne zaklęcia.
Marta Ćmielewska VB
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Witam, opowiem Wam ciekawostki o zwierzętach żyjących na safari.
Tam zwierzęta muszą same walczyć o pożywienie, aby przetrwać. Zwierzęta
te nie mają pieniędzy i nie mogą pójść do supermarketu kupić sobie
jedzenia tak jak my. Wyobraźcie sobie, że przychodzicie do sklepu i się
obracacie, a za Wami żyrafa kupująca mleko. Byłoby to trochę dziwne co
nie? Zwierzęta, aby przetrwać, zjadają same siebie. U lwów polują głównie
samice. Gdy upolują jakieś zwierzę, to jedna z samic biegnie po resztę
stada. Samiec jako pierwszy dobiera się do mięsa. Objada się ile wlezie, a
resztki mięsa zostawia samicom, a samice to jedzenie, które jest
przeznaczone dla nich, oddają swoim potomkom, czyli małym lwiątkom.
Weronika Gruntkowska Vb

Kiedy ostatnio byłam w zoo i
zobaczyłam surykatki, zakochałam się w
tych zwierzakach. Nie wiesz co to
surykatka? Jest to mały ssak drapieżny
należący do rodziny mangustowatych
zamieszkujący południową część Afryki,
głównie pustynię Kalahari.

CZY WIESZ, ŻE …. SURYKATKI


żyją w grupach?



znane są pod nazwą meerkat? Nazwa ta została
błędnie zaczerpnięta z języka niderlandzkiego, a tłumaczyć ją można
jako kot jeziorowy?



prowadzą dzienny tryb życia?



długość życia surykatek dochodzi do 12 lat (średnio 7 lat)?



młode opiekują się swoim młodszym rodzeństwem?
Justyna Hutek 5b
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ULUBIONE naszych nauczycieli
KOLOR

MAŁGORZATA

MARTA

ANETA

LIDIA

STOPA

TRZEBIATOWSKA

MARZEC

JASTER

CZERWONY

CZARNY

ZIELONY

CZERWONY

PIZZA

LECZO

PIEROGI

TGD

SKORPIONS

IRA

ELTON JOHN

QUEEN

ARTUR ŻMIJEWSKI

MAGDA KASKOS

JOHNNY
DEPP

ROBERT
WIĘCKIEWICZ

AUTHONY
HOPKINS

CHATA

KSIĄŻKI Paula Coelho

A. Sapkowski
Wiedźmin

Imię Róży

Kod Leonarda
da Vinci

MIŁOŚĆ W RYTMIE
RAP

IGRZYSKA
ŚMIERCI—
WSZYSTKIE
CZĘŚCI

GORĄCZKA
SOBOTNIEJ
NOCY

MILCZENIE
OWIEC

NIEBIESKI

OWOCE MO- FLAKI, CZERRZA, SAŁATKI NINA,ZAKLE
PUSY

POTRAWA
WOKALISTA

DARIUSZ
PÓŁGĘSEK

ZESPÓŁ

AKTOR

KSIĄŻKA

UMBERTO
ECO

FILM

——————-

ZWIERZĘ

PIES

PIES

ŻYRAFA

TYGRYS

DELFIN

SERIAL

RANCZO

KRYMINALNE ZAGADKI

GRA O TRON

————-

BELFER

DZIEŃ

NIEDZIELA

PIĄTEK

PIĄTEK

PIĄTEK

PIĄTEK

—————

JOGURT, OWOC

KANAPKA,
OWOCE

KANAPKI

—————-

KAWA

KAWA

KOKTAJLE
MLECZNOOWOCOWE

KAWA,WODA

COCA COLA

TYGODNIA
ŚNIADANIE
DO SZKOŁU

NAPÓJ

LENA TOMCZEWSKA Vb

Wattpad? Nie wiesz co to Wattpad? Jest to niesamowita kraina książek! Lubisz
pisać książki? A może wolisz czytać książki stworzone przez Twoich rówieśników? Możesz tam znaleźć książki, poczynając od przygodowych, kończąc na fanfiction*.

Mamy nadzieję, że i ty niedługo będziesz wattpadowiczem!
Młodzi redaktorzy
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POPISZ SIĘ TALENTEM!
Na łamach naszej gazetki będziemy prezentować twórczość literacką naszych uczniów. Jeżeli lubisz pisać opowiadania lub wiersze i wychodzi Ci to całkiem nieźle, zgłoś się do naszej redakcji,
a na pewno opublikujemy Twoją pracę.

Kocia Mama
Jednak pewnego dnia wszystko się zmieniło… Gdy Kocia Mama wybrała się do osiedlowego sklepu wraz ze swoimi podopiecznymi, na rogu marketu znalazła pudełko, na którym było napisane Adoptuj!. Staruszka zajrzała do środka i ujrzała najbardziej urodziwe kocię, jakie w
życiu widziała. Oczywiście je przygarnęła. Pani Róża nadała mu imię
Figa, bo to była kotka. Dumna właścicielka pokazywała ją komu tylko się dało. Figa
rozwijała się jak każde inne kocię. Wkrótce zaczęli się do niej zgłaszać różni ludzie, pytając, czy mogliby adoptować Figę. Co ciekawe proponowali staruszce za nią bardzo wysokie kwoty, np.: 15.000 zł! Róża na szczęście nie sprzedała Figi. Wydawało się jej to
wszystko bardzo dziwne. I słusznie. W końcu poprosiła wnuczkę sąsiadki o wyszperanie w internecie jakiejkolwiek informacji, która mogłaby pomóc powiedzieć, o co tu chodzi. Wnuczka znalazła artykuł o rasie kota, którą mogły posiadać tylko rodziny królewskie i wszystkie jej cechy pasowały do Figi. Najdziwniejsze było to, że w owym artykule
napisane było, że: rasa ta wyginęła w XVIII wieku. Jak to możliwe? Niestety Kocia Mama akurat tego nie wiedziała. Staruszka nie była z tego zadowolona. Przez to, że w domu miała królewskiego kota, tydzień temu miała próbę włamania! Następnego dnia,
kiedy jak co rano siedziała w bujanym fotelu z gromadką kotów, pijąc swoją ulubiona
herbatę Królewskie zioła, coś przyszło jej do głowy. Skoro ma ona królewskiego kota, to
być może i ona pochodzi z rodziny królewskiej? Znów poprosiła wnuczkę sąsiadki o
przysługę. Zwróciła się z prośbą, aby ta znalazła kod genetyczny wszystkich żyjących
osób z rozmaitych rodzin królewskich, a sama wybrała się na badania mające na celu
oczytanie jej własnego DNA. Bardzo szybko zorientowała się, że jej DNA pasuje jak
ulał do kodu genetycznego rodziny królewskiej z Holandii! Postanowiła jak najszybciej
skontaktować się z nimi. Nie było to łatwe, ale jakimś cudem się jej to udało. Rodzina
królewska chętnie zgodziła się na odwiedziny Róży i zaprosiła ją do Holandii. Wszyscy
goście zakochali się i w Kociej Mamie, i jej kotach. Na szczęście wkrótce to, że staruszka jest członkiem królewskiej rodziny, potwierdzili wszyscy specjaliści. Wraz ze swoją
rodziną podjęła szybką i jednomyślną decyzję o wyjeździe do krainy wiatraków. Staruszka dokładnie spakowała rzeczy swoich kotów: piszczące zabawki, mięciutkie legowiska oraz ulubione karmy. Pakowanie własnych rzeczy poszło jej dużo szybciej, gdyż
wzięła ze sobą jedynie rodzinne zdjęcia oraz kilka ubrań. Przed wyjazdem Kocia Mama
pożegnała się ze wszystkimi, ale wnuczkę sąsiadki potraktowała wyjątkowo: oddała jej
jednego z kotów. Bury kotek miał na imię Mruczek i od zawsze przepadał za nową właścicielką. Róża wiedziała, że są sobie przeznaczeni.
Staruszka pokochała swoją nową rodzinę, a oni pokochali ją. Wszystkie koty znalazły sobie przyjaciół, mimo tego że nadal z całego kociego serduszka kochały Różę. Kociej Mamie jednak do końca wierna pozostała Figa, kotka, której zawdzięczała swoją
nową holenderską rodzinę.
Barbara Arendt VI e
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MOTYLE,
ZATRZYMAJ SIĘ CHOĆ CHWILĘ
Motyle to jedne z najpiękniejszych stworzeń
na świecie. Który motyl jest najpiękniejszy? To
rzecz gustu, a wybór jest ogromny. Encyklopedycznie - motyle, to rząd
owadów o błoniastych skrzydłach pokrytych drobnymi łuskami. Zazwyczaj
motyle dzieli się na podstawie trybu aktywności lotu. Czyli możemy wyróżnić motyle dzienne oraz nocne, inaczej - ćmy . Na świecie żyje około 150 tysięcy gatunków motyli, a w samej Polsce występuje około 3 tysięcy. Różnorodność kolorów ich skrzydeł, nieporadny lot i ich delikatność powoduje, że
motyle są symbolem ulotności i chwil szczęścia.
Motyl symbolizuje duszę, piękno oraz ulotność. Jego przemiana z brzydkiej gąsienicy w pięknego motyla chętnie
przewija się jako motyw ślubny. Motyl symbolizuje pannę
młodą, która wychodząc za mąż, staje się piękną, dojrzałą,
kobietą.

Motyle to także jedne z najczęściej wybieranych wzorów tatuaży
przez kobiety. Najnowszym hitem są tatuaże 3D.
Marika Kubik VB
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GŁOS DWÓJKI

Ohayō - japoński świat mang i anime!
Japonia to kraj znany najbardziej z nowoczesności. Ale czy na pewno? Jest jeszcze jedna
tajemnica Japonii. Mangi i Anime. Co to?
Manga to japoński komiks, szkic, obraz, rysunek lub karykatura. Japońskie słowo wywodzące się ze
sposobu ozdabiania rycin** i innych form sztuki użytkowej. Współcześnie używane poza Japonią
oznacza japoński komiks.
Anime to filmy animowane oraz styl japońskiej animacji. Często na podstawie mangi.

Jakie mangi i anime polecamy?
Dla początkujących polecamy mangę Toradora, ponieważ lekko się ją czyta oraz jest
śmieszna.
Głównymi postaciami są Ryuuji Takasu i Taiga Aisaka. Akcja rozpoczyna się w drugiej klasie
liceum, gdy Ryuuji trafia do tej samej klasy co* Minori Kushieda, jego ukochana. Podczas
pierwszego dnia w liceum główny bohater wpada na Taigę, która mierzy zaledwie 145 cm, ale
jest porywcza i zadziorna, więc przezywają ją Tyci Tygrys. Następnie okazuję się, że
dziewczyna jest zakochana w najlepszym przyjacielu Takasu.

I tak rozpoczyna się ich

wspólna historia.
*w Japonii uczniowie co roku są przydzielani do nowych klas losowo.
**rycina – każda odbitka graficzna (z matrycy), np. drzeworyt, miedzioryt, litografia;
określenie może być używane w odniesieniu do wszystkich technik (źródło : Wikipedia)
Dla starszych oraz dojrzalszych czytelników polecamy: Kuroshitsuji, Durarara! oraz

Shingeki no Kyojin.
Najmłodszych zachęcamy do obejrzenia japońskich filmów animowanych:

- Marnie. Przyjaciółka ze snów,
- Mała księżniczka,
- Spirited Away : W krainie bogów,
- Narzeczona dla kota.

Marta Ćmielewska Vb

GŁOS DWÓJKI
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Ewa Nowak

- autorka opowiadań oraz powieści dla dzieci i młodzieży. Jej twórczość
podpowiada, jak sobie radzić w domu i w szkole, w dobrych i złych chwilach, z przyjaciółmi
i z rodzicami. Odnosi się do wartości takich jak uczciwość, szczerość wobec siebie i innych,
przyjaźń, miłość i szacunek dla drugiego człowieka. Książki tej autorki cechuje
intelektualny humor połączony z celnością opisywania rzeczywistości. Akcja książek Ewy
Nowak rozgrywa się w czasach jej współczesnych, jednak w obszarze zainteresowań pisarki
znajdują się raczej problemy uniwersalne, właściwe ludziom w każdych czasach.
Tytuły, które warto przeczytać:


Diupa



Ogon Kici



Yellow Bahama w prążki



Pajączek na rowerze

Na pewno ubawicie się do łez!

Dziś opowiem troszkę o Paryżu, czyli o stolicy Francji. Nigdy tam nie byłam, ale dużo
razy widziałam to miasto na zdjęciach lub w telewizji. Zachęcam do czytania!!! ; )
Najpierw wybierzmy się na wirtualny spacer do ciekawych miejsc.

Wieża Eiffla (piękne
widoki na samym szczycie)

Sekwana ( rzeka w
Paryżu)

Katedra Notre Dame (to
słynny dom dzwonnika)

IGA JANUSZEWSKA V B
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Krótka lekcja historii w bibliotece szkolnej
We wtorek, 30 maja 2017 roku gościliśmy po raz kolejny w
bibliotece szkolnej panią Teresę Żelaźniewicz – emerytowaną
nauczycielkę historii, a obecnie słuchaczkę Uniwersytetu III Wieku
w Pile. Tematyka spotkania dotyczyła zwierząt biorących czynny
udział w II wojnie światowej.
W czasie zajęć uczniowie klasy VIe dowiedzieli się o
najbardziej znanych psach biorących udział w walkach na terenach
USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, ZSRR, czy Polski. Poznali przebieg
ich „służby wojskowej”, dowiedzieli się także, do jakich zadań były
najczęściej używane. Wiele z tych psów zyskało sławę, dzięki
udziałowi w akcjach zbrojnych uratowało życie wielu żołnierzy. Ich
bohaterstwo było doceniane przez dowódców na wszystkich frontach
wojny. Niektóre z tych zwierząt zostały nawet uhonorowane
orderami, a po wojnie wzniesiono im pomniki.
Nasz gość opowiedział także
uczniom historię niedźwiadka Wojtka,
który służył w Armii Andersa. Został,
jak pozostali żołnierze, wciągnięty na
stan ewidencyjny 22. Kompanii, dostał
swój numer i przydział jedzenia.
Przeszedł cały szlak bojowy z Iranu do
Włoch, a w maju 1944 roku brał udział
w bitwie pod Monte Cassino (ustawiał i
nosił skrzynie z pociskami do ciężkiej artylerii). To właśnie wtedy na
samochodach wojskowych, proporczykach i mundurach żołnierzy 22.
Kompanii pojawił się niedźwiedź z pociskiem w łapach. Po wojnie
Wojtek trafił do zoo w Edynburgu, gdzie zmarł w 1963 roku. O jego
śmierci informowały brytyjskie radia, w tym BBC. Na Wyspach jest
wiele miejsc upamiętniających tego niezwykłego „żołnierza”.
Ta wizyta dostarczyła uczniom nowej wiedzy z zakresu II
wojny światowej, która być może pozwoli im lepiej zrozumieć
wydarzenia związane z tym okresem historycznym. Na zakończenie
spotkania dzieci bardzo serdecznie podziękowały Pani Teresie za
przygotowanie ciekawych zajęć oraz za miłą i serdeczną atmosferę.
Katarzyna Wika
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Nie macie pomysłu na ciekawe przekąski?
Zajrzyjcie do naszych kuchennych rewolucji!
W tym artykule znajdziecie dwa przepisy idealne na WAKACYJNE wieczory!

Pomidorowe tulipany
SKŁADNIKI:

~ 8 pomidorków koktajlowych, podłużnych
~ 300 g białego twarożku lub serka koziego
~ 250 g świeżej bazylii
~ garść orzechów lub oliwek
~ sól i pieprz

SPOSÓB PRZYYGOTOWANIA:
KROK 1: Wymieszaj biały twarożek z pociętą drobno bazylią, dodaj
szczyptę soli i pieprzu.
KROK 2: Przekrój na krzyż dół pomidorka (część bez ogonka). Wyciągnij
nasiona i ściśnij palcami brzegi, aby dodać im kształt płatków.
KROK 3: Wypełnij pomidorki wcześniej wymieszanym twarożkiem (możesz
użyć do tego rękawa cukierniczego).
KROK 4: Przetnij (przełam) orzech lub
oliwkę na pół i umieść na twarożku. Z
długiego szczypiorku zrób łodyżkę.

GOTOWE!
Justyna Hutek Vb

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Olimpijczyków Polskich w Pile

KOCHANI UCZNIOWIE,
JESZCZE RAZ ŻYCZYMY WAM UDNYCH WAKACJI!

KONIECZNIE:
WYBIERZCIE SIĘ W PODRÓŻ MARZEŃ,





SPĘDZAJCIE DUŻO CZASU Z PRZYJACIÓŁMI I RODZINĄ,






PRZECZYTAJCIE CIEKAWĄ KSIĄŻKĘ,
BAWCIE SIĘ NA SWIEŻYM POWIETRZU,

PRZYŚLIJCIE POCZTÓWKĘ KOMUŚ BLISKIEMU,





OPALCIE SIĘ,

UWAŻAJCIE NA SWOJE BEZPIECZEŃSTWO,

ZRÓBCIE MNÓSTWO ZDJĘĆ DO RODZINNEGO
ALBUMU,



UŚMIECHAJCIE SIĘ,

SMARUJCIE SIĘ KREMEM Z FILTREM,


JEDZCIE DUŻO OWOCÓW.
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