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"11" powitała jesień!
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POWITANIE JESIENI
6 października dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile pan Grzegorz 
Wądołowski wraz z nauczycielami uczącymi w szkole zorganizował rajd "W poszukiwaniu darów
jesieni". 

Udział w zabawie
był dobrowolny,
uczestniczyło w niej
11 klas wraz z
wychowawcami.
Bawiliśmy się
rewelacyjnie,
pogoda
rozpieszczała nas,
słońce ogrzewało
promieniami, przez
co nie brakowało
nam dobrego
humoru. O godzinie
9.30 wyruszyliśmy 

z boiska przed
szkołą i musieliśmy
odszukać
stanowiska z
przygotowanymi
wcześniej
zadaniami. Na
pierwszym z nich
dostaliśmy opis
trasy rajdu - około 6
km. Na drugim
stanowisku czekały
na nas zagadki
dotyczące 

znajomości zasad
bezpieczeństwa - 
wszyscy
uczestnicy rajdu
poradzili sobie z
zadaniami
bezbłędnie. Trzeci
przystanek
sprawdzał naszą
spostrzegawczość,
musieliśmy
odpowiedzieć na
pytania dotyczące
obiektów, które 
mijaliśmy po
drodze.

Stanowisko czwarte
zaskoczyło nas, bo
była  to zabawa w
układanie puzzli.
Podczas piątego
przystanku na
trasie musieliśmy
zakukać jak kukułki
i odpowiadać na
pytania dotyczące
szkoły. Ostatnie
zadanie czekało na
nas na Orliku.
Każda grupa

przygotowała pracę
plastyczną z
nazbieranych  liści i
zaprezentowała
rymowanki. Było
super. Takie
wyjścia sprzyjają
integracji klas. Mam
nadzieję, że w
przyszłym roku też
będziemy mieli taki
rajd. Tym razem
może to będzie
Kuźnik?

Nadia

A.Sulima - Grzelak



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 4 10/2018 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLNiecodziennik Szkolny 2018-2019

JESIENNE RYMOWANKI O SZKOLE
Jesienny spacer zaowocował poetycką twórczością. Prezentujemy wierszyki wybranych klas.

W naszej szkole super jest.
Uczyć się w niej chce.
Tutaj zawsze jest wesoło.
Zawsze cieszy wszystko wkoło.
Moja szkoła jest kochana,
dzwonek brzmi od samego rana.
Świetnie sobie pracuję,
czasami leniuchuję.
Nauczyciel dobrze wie,
nawet to, co robię we śnie.
Nasza szkoła jest wesoła.
Świat się kręci dookoła.
W szkole dużo śmiechu mamy,
dlatego ja uwielbiamy.
Szkoła to też ciężka praca,
ale to nam się opłaca,
więc kochamy ją nad życie,
każdego ranka jak widzicie.
Język niemiecki to fajna sprawa,
Guten morgen, hallo i zabawa.
   

Klasa 4e
Szkoła jest wesoła,
bardzo ją kochamy,
gdy do niej przychodzimy,
to się zawsze uśmiechamy.
Tu przyjaciół wielu mamy,
wszyscy razem się wspieramy.
Bardzo pilnie się uczymy
i miło czas spędzamy.
Nasza szkoła jest wesoła,
bo od rana wciąż nas woła,
więc biegniemy do szkółki,
by pracować jak pszczółki.
   

Klasa4b
Szkoła to jest ważna rzecz
O „Jedenastce” można tak rzec.
Pracujemy, poznajemy,
nasz charakter kształtujemy.

Klasa 6a

Gdy piękna pogoda dopisuje,
nasza klasa zagadki odgaduje.
Kolorowe liście opadają,
długą zimę zapowiadają.
Leśne zwierzęta 
zapasy gromadzą,
wkrótce na zimowy 
sen się udadzą.

  Klasa 5b

klasa 4e

klasa 6a Puchar dla najlepszych!

ASG

ASG ASG
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Święto fantastyki
Na początku września w Pile odbył się coroczny
festiwal fantastyki PILKON. 

Na Pilkonie
każdy mógł
znaleźć coś dla
siebie. Było
dużo zajęć
artystycznych,
ogromny zakres
przeróżnych
gier oraz anime
i technologia,
bajkopisanie i
rysowanie z
ilustratorką. 
Wieczorem
wszyscy
uczestnicy
mogli obejrzeć
pokazy
gladiatorów

oraz różne
występy
taneczne. Zaś
drugiego dnia
odbył się pokaz
mody Postapo
Prepostevolution,
lekcje
budowania z
klocków lego
oraz kącik
origami.
Pomysłodawcy
nie zapomnieli
też o sali
artystycznej, 

w której
wielbiciele
sztuki mogli
wykazać się
ogromnym
talentem.
Według nas
warto pójść na
PILKON,
ponieważ
można spędzić
fajnie czas, nie
tylko na graniu i
oglądaniu,
czekamy na
kolejną edycję.

Agata C.
i Agata W.

.

.

Najciekawsza lekcja!
We wtorek 2 października klasy 4,5 i 6 udały się na najciekawszą i
najdłużej trwającą lekcję, która odbyła się w RCK. 

 Była to lekcja,
która miała na
celu nauczyć
nas, o czym są
ekranizacje i
adaptacje
filmowe, czyli
„Co na ekranie
z książki
zostanie?”.
Dowiedziałam
się, jaka jest
różnica między
ekranizacją a
adaptacją, jak
wygląda praca
nad adaptacją
lektur szkolnych
oraz które z
filmów są 

adaptacjami
książek i czym
jest scenopis.
Jedną z
informacji, które
także
uzyskałam było
to, że można
zekranizować
sztuki teatralne,
komiksy, a
nawet gry i
klocki. Bardzo
podobało mi się,
że każdy miał
możliwość
przedstawienia
swojego zdania,
co do czytania

książek i
oglądania
filmów, co mu
się bardziej
podoba i co
lepiej
zapamiętuje.
Oczywiście,
większość z
nas, tak jak ja,
wybrała filmy,
choć nie
zawsze jest to
najlepsze
rozwiązanie,
ponieważ dzięki
książkom
rozwijamy
naszą
wyobraźnię 

i powiększamy
zasób słów.
Lekcja  była
przedstawiona
za pomocą
prezentacji, w
której
znajdowały się
między innymi
wypowiedzi
dzieci oraz
fragmenty
różych filmów i
książek. 
Następnie
obejrzeliśmy
adaptację "Ania
z Zielonego
Wzgórza".

Oliwia .

Agata

Agata

lekcja.info.pl
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NAJPIĘKNIEJSZA
POCZTÓWKA Z WAKACJI

Znamy już
wyniki
Ogólnopolskiego
Konkursu
"Pocztówka z
wakacji"
organizowanego
przez portal

edukacyjny
Junior Media.
Zadanie
polegało na
zaprojektowaniu
wakacyjnej
kartki.

Pierwsze
miejsce zajęła
Nadia Kałabuk z
klasy 6d.
Gratulujemy i
życzymy
dalszych
sukcesów.

.

KONKURS

1. Wejdźcie na
stronę
www.wordpress.com 
 i utwórzcie 
stronę
internetową!
Kliknijcie w
przycisk “Get
started”

2. Uzupełnijcie
formularz.
Wpiszcie, jak
ma się nazywać
strona, bardzo
ogólnie
określcie, jaka
będzie jej
tematyka oraz
do czego będzie
Wam służyła!
Następnie
należy kliknąć
przycisk
Kontynuuj. 

3.Zdecydujecie,
jaki będzie
adres strony.
Wpiszcie go w
wyznaczonym miejscu!

4.Podajcie adres
e-mail.
Ustawcie hasło
do swojej
strony.

5. Potwierdźcie
założenie
strony, klikając
w link wysłany
na adres e-mail.

6. Dostosujcie
stronę do
swoich wizji i
potrzeb,
wybierając
zakładkę
Personalizuj.
Możesz
wybrać, jakie
maja być tło,
czcionka,
obrazek
nagłówka itp.

7.Wchodząc w
Wpisy na blogu
macie dostęp
do wszystkich
artykułów, które
umieściliście na
stronie, a także
do tych, które
są szkicami.

8. Do
umieszczania
nowego wpisu
na stronie służy
przycisk Nowy
wpis.

Tworzenie
strony
internetowej
wcale nie jest
trudne. 

Dokładne
wskazówki
znajdziecie na
stronie
juniormedia.pl,
na której także
ogłoszono nowy
konkurs, który
polega na 
stworzeniu
własnej strony
internetowej na
dowolny temat
oraz 
umieszczeniu
na niej min. 2
wpisów.

Zapraszamy do
udziału w
kolejnym
wyzwaniu
#juniorlab.

Informacje na
podstawie lekcji
STRONA
INTERNETOWA
#juniorlab

Wojtek

JAK STWORZYĆ STRONĘ
INTERNETOWĄ?

Przedstawiamy kilka wskazówek, jak to zrobić na
stronie www.wordpress.com

REDAKCJA WYDANIA: Wojtek, Oliwia, Nadia, 3x Agata
OPIEKUN:Karolina Strógarek

KONTAKT: niecodziennikszkolny@gmail.com
Podziękowania dla pani Agnieszki Grzelak-Sulimy za zdjęcia z jesiennego rajdu.

Nadia Kałabuk

www.juniormedia.pl
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