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SPOTKANIE Z SUPERNIANIĄ

TAK ŚWIĘTOWALIŚMY

Listopadową szarugę w Pile
rozweseliły tygodniowe
obchody, uchwalonego przez
Sejm RP w 2014 roku na 20
listopada, Ogólnopolskiego Dnia
Praw Dziecka. Również nasza
szkoła aktywnie uczestniczyła w
różnorodnych akcjach
zaproponowanych przez
organizatorów, czyli Rzecznika
Praw Dziecka Marka Michalaka i
Prezydenta Piły Piotra
Głowskiego. 
W dzisiejszym wydaniu
zaprezentujemy spotkania i
wydarzenia, które z tej okazji
odbyły się w naszej szkole.
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PRZYPOMINALI
DOROSŁYM O SWOICH

PRAWACH

15 listopada przedstawiciele społeczności
uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 11 w Pile  wraz z
opiekunami Samorządu Uczniowskiego p. Karoliną
Pawłowską i Marleną Przybył zorganizowali happening
mający uświadomić społeczności lokalnej, jak ważne
są prawa dzieci i w jakim stopniu są one znane
dorosłym.
Miejscem działania uczniów pilskiej jedenastki było
pobliskie osiedle przy ulicy Łącznej  oraz Centrum
Handlowe „IBI”. Około godziny 10 uczniowie wyruszyli
sprzed szkoły w barwnym korowodzie, prezentując
przygotowane przez siebie transparenty.
Przemarszowi towarzyszyły  znane piosenki, których
teksty dotyczą praw dziecka oraz problemów
dzieciństwa.
Dzieci pytały napotkanych dorosłych o zapisy
znajdujące się w Deklaracji Praw Dziecka ONZ .
Wszystkich, którzy odpowiadali prawidłowo, uczniowie
nagradzali nie tylko uśmiechami i brawami,  ale
również  symbolicznymi jabłkami, do których
przywiązane były listki z zapisanymi na nich
wybranymi prawami dziecka.

GOTOWI DO STARTU

WIZYTA U PANA DYREKTORA

WYCHODZIMY HAPPENING W "IBI"
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PRAWA DZIECKA 
W MALARSTWIE

W piątek 17.11.2017 r. o godz. 15:00 uczniowie Kacper
Nalepa i Cyprian Ratajewski z kl. 6 d oraz Dominika
Kobiołka i Iga Rurek z kl. 7 d pod opieką p.Małgorzaty
Barteckiej i p.Małgorzaty Białej uczestniczyli w
wernisażu wystawy malarstwa Grzegorza Ptaka
pt."Prawa Dziecka" w Kawiarni Dworcowej. Jak widać
na zdjęciach, każdy otrzymał bardzo ładnie wydany
notatnik, w którym znajdują się cytaty Janusza
Korczaka oraz zdjęcia obrazów artysty malarza
Grzegorza Ptaka z prawami dziecka. Na otwarciu
wystawy oprócz artysty gościł również Rzecznik Praw
Dziecka p. Marek Michalak. Panowie z chęcią
podpisywali rozdane notatniki, a także dodatkowo
złożyli swoje autografy z dedykacją dla SP 11 na
ulotce promującej tę wystawę. Wszyscy byliśmy
bardzo zadowoleni i pełni wrażeń po tym spotkaniu.
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Autografy od Rzecznika Praw Dziecka

... i od artysty

Plakat z autografem

Biografia Grzegorza Ptaka
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" PO DRUGIEJ
 STRONIE OKNA"
- SPOTKANIE Z ANNĄ
CZERWIŃSKĄ-RYDEL

W piątek 17 listopada 2017 roku gościem biblioteki była
Anna Czerwińska-Rydel, muzyk, pedagog, autorka
książek dla dzieci i młodzieży oraz laureatka wielu
prestiżowych nagród.  Przede wszystkim twórczyni
wyjątkowej serii biograficznych opowieści o wielkich
Polakach: Chopinie, Skłodowskiej-Curie, Korczaku,
Tuwimie, Wedlach, Sienkiewiczu, Wieniawskim...
Podczas spotkania Pani Anna w bardzo przystępny
sposób opowiadała o Januszu Korczaku, któremu
poświęciła opowieść biograficzną pt „Po drugiej stronie
okna”, przytaczając wiele nieznanych nam faktów z
jego życia. Nawiązała świetny kontakt z uczniami,
którzy z wielkim zainteresowaniem słuchali opowieści
o odważnym i dobrym Polaku. W wydarzeniu
uczestniczyli uczniowie z klasy 7c i 2D Gimnazjum.
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CIEKAWIE O KORCZAKU

PODZIĘKOWANIE ZA SPOTKANIE

AUTOGRAF AUTORKI
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