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SZKOŁA MOICH MARZEŃ
Często wielu uczniów narzeka na swoją szkołę. Nie podobają im się lekcje, sposób nauczania czy to jak
ona wygląda. Więc, jak zatem powinna wyglądać szkoła idealna? Oto kilka moich pomysłów.

Na początku opiszę
wygląd zewnętrzny.
Na pewno musi być
nowoczesna,
dlatego będzie
biało-czarna. Do
szkoły prowadzi 
szary chodnik. Po
bokach staną ławki,
a obok nich małe
zielone
drzewka. Natomiast
w środku znajdzie
się około 200
różnych sal.

Oczywiście, klasy
zostaną
wyposażone w
najwyższej jakości
sprzęt
elektroniczny. Ale to
nie wszystko.
Instytucja będzie
posiadać własny
basen, korty
tenisowe, boiska, 
teatr, siłownie,
pokój do
odpoczynku z
wygodnymi
kanapami  

i dużym
telewizorem oraz
ogromną halę
sportową ze
ścianką
wspinaczkową i
widownią
mieszczącą ok.
dwieście osób.
  Uczniowie powinni
też posiadać
własne tablety
zamiast książek,
specjale nadajniki
wiedzy oraz 

osobne szafki.
Każde dziecko
miałoby prawo do
wyboru zajęć, na
które chciałoby
uczęszczać oraz
nauki języka
obcego z
przynajmniej trzech
zaproponowanych.
W stołówce byłoby
podawane zdrowe
jedzenie. Ale
spokojnie raz w
tygodniu zostałaby
podana np. pizza.

:)
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mistrzami
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Co piszczy w
SP11?

   Jak widać moje
wymagania są
ogromne, ale w tych
czasach możliwe
do spełnienia.
Uważam, że do
takiej szkoły
chciałby chodzić
każdy, bo ja na
pewno.

Maja

MP
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Dzień Świętego Patryka 
– irlandzkie święto narodowe i religijne obchodzone 17 marca, święto patrona Irlandii – św. Patryka.

. .

Obchody w Irlandii
Dzień Świętego Patryka jest dniem
wolnym od pracy w Irlandii,  Irlandii
Północnej, Nowej Fundlandii i
Labradorze oraz na Montserrat.
Najważniejszą tradycją obchodów
dnia św. Patryka jest noszenie
ubrań w kolorze zielonym, który
jest  narodową barwą  Irlandii,
nawiązującą do trawiastego
krajobrazu wyspy i symbolizującą
koniczynę przypisywaną
tradycyjnie św. Patrykowi.
Irlandczycy organizują huczne i
zielone festyny oraz uliczne
pochody.

Głównym symbolem święta jest
shamrock (trójlistna koniczyna).
Według legendy o św. Patryku,
wykorzystał on tę roślinę, aby
zobrazować pierwszym irlandzkim
chrześcijanom istotę Trójcy
Świętej. Nie mogli oni zrozumieć,
jak to jest możliwe, że są Trzy
Osoby Boskie, a jednocześnie są
one jednym Bogiem. 

Obchody na świecie
Święto obchodzone jest również
poza Irlandią, także w Polsce, co
jest związane z popularnością
kultury celtyckiej. 

W innych krajach święto to
związane jest przede wszystkim z 
pokazami irlandzkich tańców i
muzyki. By uczcić dzień św.
Patryka, w wielu krajach na świecie
coraz popularniejsze staje się
farbowanie znanych miejsc na
zielono. W dniu tym zielone stawały
się takie obiekty jak: wodospad
Niagara, London Eye, Góra Stołowa
w RPA, Empire State Building w
Nowym Jorku, Wieża telewizyjna w
Berlinie, Krzywa Wieża w Pizie,
Opera w Sydney czy Burdż al-Arab
w Dubaju, Ratusz w Poznaniu,
Stadion Miejski w Poznaniu.

Julka

Przygotowanie p. Kinga Hering .
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Psycholog szkolny radzi…
Jak poprawić swoją pamięć i koncentrację?

Pewnie wielu z
was ma
trudności z tak
zwanymi
procesami
poznawczymi,
które zachodzą
w mózgu.
Należą do nich
między innymi
pamięć oraz
koncentracja.
Koncentracja to
umiejętność
skupienia i
utrzymywania
uwagi na ściśle
określonych
zadaniach czy
zagadnieniach.
Na pewno nie
raz zdarzyło się
wam mieć
trudności z
zapamiętaniem
materiału na
sprawdzian lub
ze skupieniem
się na lekcji.
Chciałabym
zaproponować
wam dzisiaj
kilka prostych
ćwiczeń, które
ułatwią wam
naukę.
  Może na
początek
zaproś do
zabawy
znajomych i
zagrajcie w
„głuchy telefon.
”To świetny
pomysł na
przećwiczenie
zdolności 

uważnego
słuchania i
zapamiętywania.
Najpierw
spróbujcie od
jednego zdania,
a z czasem
możecie
przekazywać
sobie całe
historyjki.
  Drugie
ćwiczenie to
zapamiętywanie
ciągu cyfr.
Pamięć
krótkotrwała
człowieka
pozwala jemu
na zapamiętanie
od sześciu do
maksymalnie
dziewięciu cyfr
jednorazowo.
Poproś kolegę
lub mamę, aby
przeczytała ci
ciąg wybranych
cyfr. Spróbuj je
zapamiętać, a
następnie
powtórzyć.
Później postaraj
się powtórzyć
ten sam ciąg,
lecz od końca.
  Rozejrzyj się
dookoła…
widzisz coś
niebieskiego? A
zielonego? No
dobra, a
czerwonego?
To teraz
zapamiętaj 5
przedmiotów 

ze swojego
otoczenia w
każdym z tych
kolorów, później
weź do ręki
kartkę, długopis
i zapisz szybko
wszystkie te
elementy z
podziałem na
poszczególne
kolory.
  A teraz
wymyśl jakiś
rzeczownik…
tak, tak… to ten,
który odpowiada
na pytanie
„kto?”, „co?”.
Może być na
przykład
„krowa”.
Postaraj się
wymyślić 10
innych słów,
które skojarzą
ci się
z tym
rzeczownikiem,
powiedźmy, że
w tym
przypadku
będzie to na
przykład: trawa,
mleko, łąka,
wieś, itp. Jest to
bardzo fajne i
przyjemne
ćwiczenie na
koncentrację
uwagi, z
pewnością
usprawni
i twoją.
Innymi
sposobami na
trenowanie 

pamięci i
koncentracji
mogą być:
układanie
puzzli,
rozwiązywanie
zagadek,
łamigłówek,
krzyżówek, czy
gra memory.
Doskonałymi
ćwiczeniami są
także wszelkie
gry planszowe,
szachy,
warcaby czy
gra w karty.
  Musicie jednak
pamiętać o tym,
że dla waszego
organizmu
ważna jest nie
tylko ciężka
praca
umysłowa, ale
również
przerwy i
odpoczynek 

– najlepiej w
ruchu i na
świeżym
powietrzu.
Istotna jest
także dieta
bogata w
witaminy.
Słodycze nie
wpływają zbyt
dobrze na
wasze
myślenie, więc
proponuje
zastąpić je
chociażby
orzechami lub
owocami.
  Na koniec,
chcę wam
jeszcze tylko
powiedzieć, że
najgorszym
„rozpraszaczem”
uwagi
jest włączona
telewizja i
telefon w
zasięgu ręki.

To bardzo
utrudnia naukę i
zapamiętywanie
ważnych
informacji. 
  Życzę wam
powodzenia w
nauce -
trenujcie swoją
pamięć i
koncentrację, a
wasze oceny na
pewno szybko
wzrosną :)
  Jeśli macie
pytania – to
wiecie gdzie
mnie szukać :)
Trzymam
mocno za was
kciuki. 

Psycholog
szkolny

pani Asia :)

Zagrajmy w UNO! NS
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Czy wiecie, że zwierzęta są
mistrzami rachunków? 

2 marca w
bibliotece
odbyły się
kolejne zajęcia
kaligraficzne.
Tym razem
poświęcone
były tworzeniu
inicjałów.

Filip

14 marca obchodziliśmy Dzień Liczby Pi - jest to
święto, które ma promować matematykę i nauki ścisłe.
Żeby było ciekawiej, obchodzimy je 14 marca, co
zgodnie z amerykańskim formatem zapisu daty (3.14)
odpowiada wartości liczby Pi. 
Matematyka, choć wielu uczniów twierdzi inaczej, jest
bardzo przydatna w życiu każdego człowieka, a czy
wiecie, że zwierzęta są mistrzami rachunków? 
Choć matematyka do łatwych nauk nie należy, to
zwierzęta potrafią liczyć. Dość biegłe  w arytmetyce są
szympansy oraz inne gatunki małp naczelnych.
Chociaż nikomu jeszcze nie udało się zaobserwować
dziko żyjących szympansów podczas liczenia, to
trzymane w niewoli poznały zasady matematyki.
Zwierzętom pomagały gry komputerowe w formie
matematycznych quizów i smaczna nagroda. Tym
sposobem można nauczyć małpy odróżniania np. 2 od
3.  Z tej pomocy korzystają także psy. Znajomość
geometrii pomaga w opracowaniu im najkrótszej drogi
do celu. Prawdziwymi mistrzami rachunków  są też
ptaki m. in. mewy śmieszki, łyski i kruki. Znakomicie
radzą sobie z obliczeniami w zakresie do 7 lub 5.
Dzięki kontrolowaniu liczby jajek w gnieździe ptaki
sprawdzają, czy któreś z nich nie zostało wykradzione.
Liczyć potrafią nawet salamandry. Dowiódł tego
eksperyment, w którym płazom pokazywano próbówki
z żywymi muszkami owocowymi. Nawet jeżeli liczba
owadów różniła się tylko o 1, salamandry dłużej
wpatrywały się w to naczynie z większą ilością
muszek.

Oliwia

10 marca 2018 r. odbył się XIX Ogólnopolski Turniej
Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta
Piły. Do zawodów przystąpiło 40 zespołów z całego
regionu. Reprezentantki "trójek" z rocznika 2006 -Agata
Krauz, Ola Szymczak, Zosia Kalinowska i Oliwia 
Kotowska pod trenerskim okiem pani Karoliny
Cierpickiej, wywalczyły V miejsce.

 Agata

Po turnieju

Też się zastanawiasz?

Moda kaligraficzna

.
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