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JESIENNA POEZJA W AUTOBUSIE LINII "0"

 We wtorkowe
przedpołudnie,
31.10.2018r.,
autobus linii „0”
wypełniony
jesiennymi strofami
przemierzał ulice
Piły. Uczniowie ze
Szkoły
Podstawowej nr 11
im. Królowej
Jadwigi w Pile z
klasy 7d  w taki
sposób postanowili
promować

poezję wraz z
akompaniamentem
śmiechu i dobrej
zabawy. Projekt
zrealizowano w
ramach trwającej w
mieście akcji
Miejskiego Zakładu
Komunikacji
„Poetycka jesień w
autobusie”, nad
którą honorowy
patronat objął
Prezydent Miasta
Piły.

Młodzież z pasją i
wdziękiem
przedstawiała
wiersze
podróżującym
komunikacją
miejską. 
Z uśmiechami na
twarzach recytowali
zwrotki o jesiennej,
pięknej i słonecznej
pogodzie panującej
również tego dnia
za oknem
autobusu.

Wyjątkiem był jeden
wiersz, który miał
charakter
niepodległościowy.
W ten sposób
uczcili 100.
rocznicę
odzyskania
niepodległości
przez naszą
ojczyznę. Każdy z
pasażerów
wysiadał z
autobusu
zadowolony i
rozbawiony. 

Akcja promowania
poezji zakończyła
się powodzeniem, o
czym świadczyły
miłe podziękowania
wysiadających
pasażerów.
Mieszkańcy Piły z
pewnością na długo
zapamiętają to
wyjątkowe
wydarzenie!
 

 Agata 

Poezja w "zerówce"

W TYM
NUMERZE:

"BAŚNIOBÓR"
Polecamy nowe
książki z biblioteki
szkolnej.

DODATKOWA
OCHRONA DLA
ZĘBÓW

PODWODNE
KRÓLESTWO
POSEJDONA

Książka
elektroniczna, a
książka papierowa 

Sukces Agaty
AB
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DODATKOWA
OCHRONA DLA ZĘBÓW
Wywiad z panią Krstyną Kowalską – pielęgniarką z
SP 11 w Pile.

"BAŚNIOBÓR"
Polecamy nowe książki z biblioteki szkolnej.

"Baśniobór” to
seria
fantastycznych
książek dla
dzieci, której
autorem  jest
Brandon Mull.
Ostatnio
przeczytałem
pierwszą z
pięciu części,
która była w
rankingu ,,New
York Times‘’ na
pierwszym
miejscu.
Bohaterami tej
książki są
Kendra i Seth. 

Przyjeżdżają
pod opiekę
dziadka, kiedy
ich rodzice
muszą
wyjechać. Nie
są z tego faktu
zadowoleni. Nie
zdają sobie
również sprawy
z tego, 
iż ich dziadek
jest strażnikiem
tajemniczego
Baśnioboru.
Jest to las
otoczony
murem, w
którym istnieją
starożytne
zasady. Dzięki
nim panuje tam
porządek
między 

trollami,
kłótliwymi
wiedźmami,
wróżkami i
chochlikami.
Gdy jednak
zasady te
zostają
złamane,
ujawniają się
potężne moce
zła. Kendra oraz
jej brat Seth
muszą się
zmierzyć z
największym w
swoim życiu
wyzwaniem, by
uratować
rodzinę. Książka
jest napisana
lekkim i
prostym
językiem. 

Historia jest
ciekawa,
wciąga i
sprawia, 
że szybko się ją
czyta. W
rozwinięciu 
opisane są
sytuacje z
lekkim
dreszczykiem.
Jednak bez
obaw, nie
straszy i nie
powoduje
koszmarów.
Autor silnie
akcentuje tu
znaczenie
posłuszeństwa 
i przestrzegania
reguł. Polecam i
życzę miłego
czytania. 

Wiktor

Fluoryzacja w
szkołach
przeprowa-
dzana jest od
wielu lat – w
naszej szkole
nie jest
inaczej. 
Pani Krystyna
Kowalska od
lat zachęca
uczniów, aby
przynosili
szczoteczki do
szkoły i
uczestniczyli
we fluoryzacji.
W celu
pogłębienia
wiedzy dzieci
w temacie
fluoryzacji  
postanowiłam
przeprowadzić
krótki  wywiad
z pielęgniarką
szkolną.

W jakim celu
jest
przeprowa-
dzana
fluoryzacja?
Fluoryzacja jest
po to, aby
zapobiec
pojawianiu się
próchnicy.
Czy wszystkie
dzieci chętnie
uczestniczą w
fluoryzacji?
Nie wszystkie.
We fluoryzacji
chętnie
uczestniczą
tylko ci
uczniowie,
którzy mają
świadomość
dbałości o
zdrowie.
Przez jaki czas
jest ona
przeprowadzana?
Fluoryzacja jest

przeprowadzana
w klasach od 1
do 6 szkoły
podstawowej,
sześć razy w
roku co 5-6
tygodni.
Szczotkowanie
preparatem trwa
2-3 minuty.
Czy
fluoryzację
można
przeprowadzić
samemu w
domu?
Nie. Fluoryzacja
to zabieg, który
przeprowadza
się w szkole lub
w gabinecie
stomatologicznym.

Dziękuję za
wywiad.

Oliwia

Gotowi do fluoryzacji

.

OK

WZ
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Do wykonania
niecodziennych
prac
zainspirowała
nas pani
Barbara Kubik-
nauczyciel
wspomagający
naszą
integracyjną
klasę. 
Zaangażowanie
młodzieży
przerosło
oczekiwania
nauczycielek, a
nawet nas
samych. Nie
mogliśmy
wprost wyjść z
podziwu, w jak
różnorodny
sposób każdy z
nas ukazał
swoją wizję. 
 Uczniowie
zastosowali
różne techniki
oraz materiały.
 Niektórzy
wykorzystali
przedmioty
codziennego
użytku, takie jak
plastikowe 

PODWODNE KRÓLESTWO POSEJDONA
29 października 2018 roku uczniowie naszej klasy 5b przygotowali jako zadanie domowe z języka
polskiego kolorowe  makiety morskiej siedziby władcy mórz.

kubki, produkty
spożywcze typu
mąka, ziarna
kukurydzy,
słodycze itp.
Część z nas
wykonała
zadanie w
postaci
rysunków na
kartce w
technice 3D.
Inni z kolei
przedstawili je
na tekturze,
urozmaicając
różnymi
elementami
ozdobnymi.
Wśród nas byli
uczniowie,
którzy
wzbogacili
swoje
prezentacje o
rozbudzenie
zmysłów i
wyobraźni  np.
poprzez
rozpylenie
morskiego
odświeżacza
powietrza,
poczęstunek
ziarenkami soli

albo
odtwarzanie
dźwięku
morskich fal.
Niejednokrotnie
podmorskie
królestwo
rozświetlały
sznury lampek,
a muszelki i
piasek
wspaniale
spełniały swoją
rolę ozdób
królestwa. 
Zebrała się
nawet grupka
osób, która
postanowiła
przedstawić
mini scenkę
dramową  i
zaśpiewać przy
akompaniame-
ncie gitary
piosenkę o
Posejdonie.   
Zajęcia
poświęcone
tematyce
Posejdona
spodobały się
każdemu z nas.

Laura i Wiktoria
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Książka elektroniczna, 
a książka papierowa

Sukces
 Agaty

Z radością
zawiadamia-my,
że Agata Krauz
została
laureatką XV
edycji Konkursu
Plastycznego
dla Dzieci i
Młodzieży 

E- czytniki
umożliwiają
czytanie
książek w
formie
elektronicznej.
Działają na e-
papierze, dzięki
któremu ekran
czytnika
wygląda jak
strona
papierowa
książki. Nasi
uczniowie mieli
możliwość
testowania
urządzenia,
wypożyczonego
z PiMBP w Pile,
która zaprasza
do ich
korzystania.

To super, że
mamy
możliwość
użytkowania
nowoczesnych
technologii.
Jednak w
większości
stwierdziliśmy,
że nic nie
zastąpi
tradycyjnej
książki. Szelest
papieru,
zapach,
możliwość
szybkiego
powrócenia do
potrzebnej
strony, …
Jednocześnie
przypominamy, 

że nasza
szkolna
biblioteka
wzbogaciła
swoje zbiory o
atrakcyjne i
aktualnie modne
książki do
czytania.
Cały czas
wspólnie
tworzymy i
planujemy listy
książek do
kupienia ze
środków NPRC.
Zachęcamy do
składania
propozycji
tytułów.

Magda Riske
nauczyciel-
bibliotekarz

e-czytnik

Książki tradycyjne

REDAKCJA WYDANIA: Agata, Wiktor, Oliwia, Wiktoria, Laura
Opiekun; Karolina Strógarek

KONTAKT: niecodziennikszkolny@gmail.com

"Mój Kościół na
Pomorzu". Jej
praca
wykonana
ołówkiem
przedstawiała
pilską świątynię
pw. św.
Antoniego.

Nagrodzona praca

MR

MR

AK
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