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W związku z tym, że październik uznany został za
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych,
nauczyciele bibliotekarze zorganizowali w dniach
23-27.10.2017 r. święto biblioteki, by podkreślić jej
ważną rolę. W tym roku szkolnym czytelnicze
święto obchodziliśmy pod hasłem ,,Sercem szkoły
jest biblioteka”.W ostatnim tygodniu października
w naszej bibliotece pojawiły się plakaty, które
informowały czytelników   o święcie i promowały
czytelnictwo. 

Tydzień Bibliotek Szkolnych

Biblioteka zmieniła swój wystrój, zawisły w
niej czerwone serca, które odnosiły się do
tegorocznego hasła. W te wyjątkowe dni
poświęcone czytelnictwu przygotowaliśmy
dla naszych uczniów następujące atrakcje:
·  wpisy do pamiątkowej księgi
bibliotecznej,
·  gra w "lekturowe"gry planszowe, 
·  wybory czytelnicze – książki, które
powinny zostać zakupione do biblioteki
szkolnej,
·  rozdawanie uczniom odwiedzającym
bibliotekę serduszek z napisem ,,biblioteka
zaprasza”,
·  konkurs czytelniczy ,,Książka z 
imieniem w tytule”, który wygrała Zofia
Jacniacka z kl. 5c,
·  akcja czytelnicza ,,Starsi czytają
młodszym”.
Głośne czytanie pierwszoklasistom zostało
zaprezentowane przez uczennice klasy 6a:
Julię Miętkiewicz, Martę Mierzwę,
Aleksandrę Tarnawską, Alicję Wiśniewską.
·  relaksacyjne kolorowanki,
·  zaprezentowanie na szkolnych
parapetach w nietypowej formie
fragmentów książek: ,,Afryka Kazika”  Ł.
Wierzbickiego, ,,Klasa pani Czajki” M. K.
Piekarskiej.

     Ewa Dąbkowska i Magda Riske
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Sercem szkoły jest biblioteka!

Certyfikat

.

Kto koduje, nie błądzi!
Europejski Tydzień Kodowania to spontaniczny ruch
zapoczątkowany w 2013r. Akcja ta, realizowana przez
wolontariuszy w całej Europie, ma na celu pokazanie
wszystkim zainteresowanym, że programowanie
może być ciekawe i przydatne. Code Week trwał w
tym roku od 7 do 22 października.
Do obchodów Tygodnia Kodowania przyłączyli się
również uczniowie naszej szkoły.
Każdego dnia na lekcjach języka polskiego uczniowie
realizowali różnorodne zagadnienia kodowania
połączone z tematyką zajęć. Tworzyli komiksy wg
"Mitu o Heliosie i Featonie" i gry ortograficzne w
aplikacji Scratch. Kodowali także bez użycia
komputera, grając w zmodyfikowane statki na
podstawie powieści Ferenca Molnara "Chłopcy z Placu
Broni" i szyfrując zagadki do lektury "Ten obcy".
Punktem kulminacyjnym Tygodnia Kodowania  była
wspólna zabawa z uczniami SOSW w Pile  - "Bogowie
greccy też kodowali".
Za udział w projekcie uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 11 w Pile otrzymali certyfikat.  
      
Opiekunowie: Karolina Strógarek i Karolina Pawłowska

GA-DE-RY-PO-LU-KI
= szyfr harcerski, najczęściej
używany w potrzebie zatajenia
wiadomości.
NA CZYM TO POLEGA?
KLUCZ:
GA-DE-RY-PO-LU-KI= mogą
występować również inne
np. KO-NI-EC  MA-TU-RY 
LUB MA-LI-NO-WE  BU-TY
Literę występującą w kodowanym
tekście, o ile występuje również w
naszym kluczu, zastępujemy
sąsiadującą literą w sylabie. Jeżeli
litera nie występuje w kluczu, to
wpisujemy ją bez zmian.

Słowo np: CZUWAJ  ZAPISZEMY
TAK: CZLWGJ.

Są też inne szyfry np.:
CZEKOLADKA, SZYFR
UŁAMKOWY I MNOŻENIOWY,
KOMÓRKOWY I WIELE INNYCH.

Antosia
ED

.

Bogowie greccy też kdowali!
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OK

Jeże nawet nie wiedzą, że mają swoje święto.
Nie wiedzą, że 10 listopada obchodzimy Dzień Jeża,
bo wtedy śpią już zwinięte w ciasny kłębuszek w
swoim gnieździe z liści i trawy, ukrytym wśród gałęzi
na ziemi.Każdemu z nas zdarza się od czasu do
czasu najeżyć. Te niezbyt duże kolczaste ssaki
owadożerne często żyją w okolicy siedzib ludzkich.
Pomagają w zwalczaniu szkodników i są jednymi z
najbardziej rozpoznawalnych dzikich zwierząt
żyjących w Polsce.Jeże w poszukiwaniu pokarmu, co
noc pokonują odległość ok. 2-3 km. Wydawać by się
mogło, że to rozkoszne, choć kolczaste zwierzątko,
jako gatunek miewa się dobrze skoro tak często
można je spotkać. W rzeczywistości są one gatunkiem
zagrożonym i bez odpowiedniej ochrony w ciągu
kilkunastu lat wyginą. Niestety, największym
zagrożeniem dla nich jest człowiek, dlatego tak ważne
jest aby poznać zwyczaje i potrzeby jeży. Dzięki temu
łatwiej będzie je chronić. 

Jak pomagać jeżom? 
Każdy z nas może włączyć się do Światowego Dnia
Jeża i ochrony tych zwierząt. Warto pamiętać, że jeśli
spotkamy jeża zimą albo za dnia, to znak że
potrzebuje on naszej pomocy. 
Ciężkie przypadki choroby czy okaleczenia koniecznie
trzeba zgłosić weterynarzowi, który udzieli
szczegółowych wskazówek. Jeże bytujące za dnia, to
najczęściej osobniki chore, ranne, głodne lub
wyziębione. Bez naszej pomocy skazane są na długą i
bolesną śmierć. 

Ile kolców ma jeż? 
Najbardziej charakterystyczną cechą jeży  są  kolce.
Ciało jeża pokrywa około 5000 kolców. To dzięki nim
może się bronić przed drapieżnikami. Gdy ktoś go
niepokoi, zwija się w kulkę i zaczyna trząść, zadając
rany.

Czy naprawdę lubi jabłka? 
Jeże nie jedzą  i nie noszą na swoich kolcach jabłek.
Tak j w starożytności w „Historii naturalnej” przedstawił
jeża rzymski historyk i pisarz Pliniusz Starszy. Mit jak
widać przetrwał do dziś.     Oliwia

SZCZENIAKI SZUKAJĄ DOMU
7.10 urodziło się sześć ślicznych mauzerów, czyli
krzyżówki maltańczyka oraz sznaucera
miniaturowego.  To bardzo wesołe i energiczne
zwierzątka. Zanim znajdą nowych właścicieli, będą 
zaszczepione. Staramy się również uczyć je
załatwiania potrzeb na matę higieniczną. Cena jest
niewielka. Wszystkich zainteresowanych prosimy
dzwonić pod numer: 785 326 576.  

 Maja       

SZCZENIACZKI

:)

.

Maja

Agata i Oliwia
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Jak wykonać kotylion?

1.  Do przygotowania kotyliona potrzebujemy: białą
i czerwoną kartkę formatu A4, ołówek, nożyczki,
klej magik, agrafkę i linijkę.
2.  Wycinamy po jednym pasku z każdej kartki.
Biały ma szerokość 3,5 cm, a czerwony 1,5 cm
3.  Paski sklejamy ze sobą, aby tworzyły flagę
Polski.
4.  Paski zginamy w harmonijkę co 1 cm.
5.  Powstałą harmonijkę rozkładamy.
6.  Sklejamy ze sobą końce harmonijki.
7.  Sklejona harmonijka.
8.  Wycinamy koło o średnicy około 4 cm.
9.  Harmonijkę odwracamy i przyciskamy, aby
tworzyła okrąg.
10.  Wcześniej wycięte koło przyklejamy do środka
harmonijki.
11.  Teraz harmonijka tworzy sztywny okrąg.
12.  Wycinamy pasek z papieru do przymocowania
agrafki, którego długość jest równa średnicy koła.
Wyciętym paskiem przyklejamy agrafkę do koła,
otwierającą częścią do góry.
13.  Wycinamy kolejne dwa paski biały i czerwony o
równej szerokości 1 cm i długości 10 cm.
14.  Z jednej strony każdego paska wycinamy
trójkąt.
15.  Paski przyklejamy do tylnej części kotyliona
tak, aby tworzyły literę V.
16.  Gotowy kotylion!

Oliwia

KOTYLION

.

10 listopada z okazji Narodowego Święta
Niepodległości w naszej szkole odbyła się 
uroczysta akademia. Uczniowie mieli okazję
wysłuchać pieśni niepodległościowych oraz
przekonać się, jak pojęcia  ojczyzny i patriotyzmu
rozumieją młodsi koledzy i koleżanki ze świetlicy
szkolnej "Świetliki". Uroczystość przygotowana
przez p. D. Pawlak-Szarejko D. Fąs,  i p. E.
Bobrowskiego, zespół "Akcent" oraz uczniów
podkreśliła ważność tych pojęć.

.

Dzień Niepodległości
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Dzień Papieski
3 listopada w naszej szkole odbył się Dzień Papieski.
Księża i uczniowie przygotowali krótkie scenki
świadczące o tym, że modlitwa jest potrzebna w życiu
codziennym. Zostały pokazane filmy, w których znani
ludzie, tacy jak: Cezary Pazura czy Wojciech
Cejrowski, przedstawiali swoje spostrzeżenia na temat
modlitwy różańcowej. Na koniec wszyscy uczniowie
otrzymali pamiątkowe naklejki oraz małe różańce.

Dzień Papieski

"Mam talent" na przerwie

Rozśpiewana przerwa
Już po raz kolejny mieliśmy okazję uczestniczyć w
szkolnej wersji konkursu "Mam talent". Dziękujemy
pani D. Fąs za przygotowanie wydarzenia.

Wystawa ,,O grzybach dobrze i źle'' 
25 października  mogliśmy podziwiać wystawę
przygotowaną przez uczniów klas 4, klasę 5c i 6a,
która była poświęcona  bliższemu zapoznaniu się z
gatunkami jadalnych i trujących grzybów w Polsce.
Jak doskonale wiecie, zbieranie grzybów było i jest
bardzo popularne. Są one chętnie spożywane ze
względu na walory smakowe i zapachowe, którymi
wyróżniają się wśród innych produktów spożywczych.
Grzyby mogą też stać się przyczyną śmiertelnych
zatruć pokarmowych. Niemal każda rodzina grzybów
ma swoich trujących przedstawicieli. Przed groźnymi
lub śmiertelnymi zatruciami można się jednak
uchronić. Trzeba poznać grzyby jadalne i podobne do
nich, często z nimi mylone, grzyby trujące. Temu
celowi posłużyła wystawa o grzybach. Oprócz
przyniesionych przez dzieci ususzonych bądź
marnowanych grzybów stół zdobiły mini dynie, małe
wrzosy,  kolorowe liście , mech z lasu, gałązki
zielonych krzewów, gliniane bądź drewniane figurki
grzybów itp.  

 Barbara Buller

Na grzyby...

REDAKCJA WYDANIA: Agata Krauz, Oliwia
Kotowska,  Maja Pszczółka, Antonina Gąsior,
Dominika Kobiołka, Gracjan Bartol
OPIEKUNOWIE: panie K. Strógarek i K. Pawłowska

KONTAKT: niecodziennikszkolny@gmail.com
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