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Redakcja: uczniowie i nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej SP11

Ciekawostki o jesieni
Znakiem rozpoznawczym jesieni są opadające liście. Drzewa otrzymują sygnał do ich zrzucenia, gdy dzień
staje się krótszy. Wtedy między liściem a gałązką powstaje przegroda, która ogranicza dopływ wody. W
wyniku tego procesu liść usycha i opada poprzez podmuch wiatru.
Jesień to także znak dla ptaków, że pora odlecieć do ciepłych krajów. Powód jest prosty - brak
wystarczającej ilości pożywienia zimą, a także zbyt niska temperatura panująca zimą.
Listopad jest najbardziej pochmurnym miesiącem w roku.
Dla roślin i zwierząt jest to czas gromadzenia zapasów przed nadchodzącą zimą.

Wiosna: 21 marca do 20 czerwca
Lato: 21 czerwca do 20 września
Jesień: 21 września do 20 grudnia
Zima: 21 grudnia do 20 marca
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Andrzejki
Andrzejki to wieczór wróżb odprawianych w nocy 
z 29 na 30 listopada. Według dawnych wierzeń ta noc
miała magiczną moc, uchylającą wrota do nieznanej
przyszłości. Ten dzień to ostatnia okazja do zabawy
przed adwentem.

Do najbardziej znanych wróżb andrzejkowych należy
lanie roztopionego wosku na wodę. Wosk można lać
bezpośrednio lub przez dziurkę w dużym kluczu. Na
podstawie kształtu woskowej figurki lub kształtu cienia
rzucanego przez nią na ścianę można przewidzieć
przyszłość lejącego wosk. Interpretacja woskowej
rzeźby zależy tylko od waszej wyobraźni!

Aby poznać imię przyszłego małżonka lub żony należy
włożyć pod poduszkę karteczki z wypisanymi
imionami, dziewczęta piszą imiona chłopców; chłopcy
dziewcząt. Rano, po przebudzeniu, wyciąga się jedną
z karteczek i odczytuje imię ukochanej osoby.

Wiele wróżb andrzejkowych dotyczy przyszłego
zawodu. Możecie narysować na małych karteczkach
symbole wymarzonych zawodów. Wróżba polega
na wylosowaniu jednego z nich
i opowiedzeniu, co by było gdybym… (np. został
weterynarzem/marynarzem itd.).

.

.........Pierwszoklasiści........
Pierwsze dwa dni października były bardzo ważne w
naszej szkole, szczególnie dla uczniów z
najmłodszych klas. Uczniowie klas 1 wzięli udział
wzięli udział w uroczystości pasowania na uczniów
Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile.
Uroczystość pasowania rozpoczęła się wspólnym
śpiewem piosenki pt. „Pierwszaczek”. Następnie
każda klasa zaprezentowała się wszystkim
zgromadzonym gościom. Wspierani przez swoje
wychowawczynie uczniowie prezentowali się
wspaniale, i tym samym udowodnili, że są gotowi do
złożenia uroczystego ślubowania.
Później nastąpiła najważniejsza chwila – pasowanie.
Ogromnym ołówkiem dyrekcja SP11 i przedstawiciele
prezydium miasta Piły pasowali każde dziecko na
ucznia. Ukoronowaniem uroczystości, było wręczenie
dyplomów i upominków.
Wszyscy uczniowie pełni wrażeń, poznali historię
Pluszowego Misia i podziwiali ogromną wystawę
misiów zgromadzoną w AquaParku. W towarzystwie
wzruszonych rodziców opuścili halę lodowiska
pilskiego aquaparku z planem dalszego wspólnego
świętowania.

Andrzejki

1.10.2018 r.

2.10.2018 r.

SuperKid.pl

1b

Pasowanie
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ŻYCIE W ŚWIETLICY

          Światowy Dzień Pluszowego Misia

Jak co roku, obchodziliśmy Światowy Dzień
Pluszowego Misia. Dzieci zostały wcześniej
zachęcone, aby przynieść swoje ukochane pluszaki do
świetlicy. Każdy miał okazję zaprezentować swojego
misia oraz z bliska obejrzeć i dotknąć misia
kolegi/koleżanki). Z uwagą wysłuchaliśmy historii
pluszowego misia, odgadywaliśmy tytuły bajek,
których głównymi bohaterami są misie, a także
nauczyliśmy się „tańca misia”. Największego pluszaka
przyniósł Jeremi Szymanowski z klasy 1d, natomiast
najmniejszego Maja Bronowicka z klasy 2a.
Końcowym akcentem popołudnia było wykonanie
przez dzieci pracy plastycznej.Śmiechu i zabawy było
co nie miara. Jeśli nie wierzycie to popatrzcie sami.

.

. . .

Jesień w świetlicy

U nas znów gwar i zabawa, a złota jesień już na dobre
zagościła w naszej świetlicy. Piękne dary jesieni:
jarzębina, różnokolorowe liście, ich ciepłe barwy oraz
zmiany zachodzące  w przyrodzie stanowią
inspirację do ciekawych prac plastycznych.
Wykorzystując wiele technik, uczniowie wykonali, m.in.
jesienne krajobrazy, drzewa, wizerunki Pani Jesieni i
wiele innych, które można podziwiać na naszych
świetlicowych gazetkach. 

 Międzyświetlicowy konkurs plastyczny               
"11 listopada oczami młodych patriotów"

Konkurs organizowany był przez Szkołę Podstawową
nr 2 w Pile w ramach obchodów 100-lecia odzyskania
niepodległości. Naszą szkołę reprezentowali
uczniowie: Agata Wybraniec z klasy 2d oraz Hubert
Thiede z klasy 1a. 
Spośród wszystkich nadesłanych prac jury wyłoniła
zwycięzców.
1 miejsce zajęła uczennica z naszej szkoły Agata
Wybraniec :) Jesteśmy mile zaskoczeni i życzymy
dalszych sukcesów!!!

. . .

.

.

. . .

. . .
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Strona z pamiętnika.

Dzień Edukacji Narodowej to ważny moment dla
nauczycieli jak i uczniów. Tego dnia tj. 14 października
wszyscy wspólnie, radośnie uczcimy to święto
poprzez  np. przygotowywanie różnych upominków dla
naszych wspaniałych nauczycieli. Warto podkreślić, że
co roku mają one inną formę. Tym razem uczniowie
klas 1 - 3 pod nadzorem przedstawicieli Małego
Samorządu przygotowali piękne, kolorowe i bardzo
osobiste pamiętniki. Nauczyciele również przygotowali
swobodne zajęcia dla swoich podopiecznych,
najczęściej opowiadali w tym czasie o swoim
zawodzie, o idei święta oraz wspólnie z uczniami
uczestniczyli w przygotowanych grach i zabawach.  

Andrzejki kl. 2dKodowanie Kodowanie

Źródło: internet

Andrzejkowe kodowanie

                             CIEKAWOSTKA
Światowy Dzień Nauczyciela obchodzony jest 
5 października (ang. World Teachers' Day) i został on
ogłoszony przez UNESCO, organizację działającą na
rzecz kultury i sztuki. Obchody tego święta mają na
celu podkreślić ważną rolę nauczyciela oraz wagę
edukacji w życiu każdego człowieka.
"Jak blask słońca oświetla wnętrze komnaty, tak
nauka rozświetla umysł."
                                                              Wang Chong

                                ANDRZEJKI
Ostatni tydzień listopada upłynął w bardzo radosnej
atmosferze, bowiem w dniach od 26 do 30 listopada,
każda klasa organizowała w swojej sali zabawę
andrzejkową. Pomysłów na ten dzień było wiele: tańce,
wróżby i poczęstunek, andrzejkowe kodowanie to
niektóre z nich. Jeśli ktoś miał ochotę, mógł w tym dniu
przebrać się za ulubioną postać magiczną. Serdecznie
dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy
zaangażowali się w organizację tego wyjątkowego
dnia. 

pngtree

Lena G. kl.2d
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BIBLIOTEKA - WYDARZENIA

teatrzyk

    Nowe książki w bibliotece
szkolnej zakupione
w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa

Drodzy Uczniowie,
nasza biblioteka wzbogaciła się o  
722 egzemplarze książkowych
nowości wydawniczych. 
Na podstawie  przeprowadzonych
wyborów książek, ankiet,
plebiscytów oraz zgłoszonych
propozycji od Was i nauczycieli
została przygotowana lista
zakupowa książek. Miło nam
poinformować, że nowo zakupione
książki są już dostępne do
wypożyczenia. 

Zapraszamy i zachęcamy 
do czytania. .

.

. . .

POETYCKA JESIEŃ 2018

29 października 2018 r. dzieci z klasy 2b uczestniczyły w akcji „Poetycka
jesień w autobusie MZK”. Wielobarwne barwy jesieni prezentowane były
przez uczniów w wierszach nie tylko w języku ojczystym, ale także 
w utworach anglojęzycznych. 
Dzieci wykonały również plakaty informujące o akcji oraz propagujące
czytanie. 

Było wesoło i sympatycznie, a poezję trzeba szerzyć gdzie się da.

TEATR ILUSTRACJI
KAMISHIBAI

Kamishibai (kami=papier, 
shibai= sztuka) to wywodząca się z
Japonii sztuka głośnego czytania i
opowiadania.
Technika ta wykorzystuje
kartonowe plansze z ilustracjami
oraz drewnianą skrzynię butai,
która po rozłożeniu przypomina
teatr marionetkowy.

Książki do teatrzyku w zbiorach
bibliotecznych: Legenda o królu
Kruków i o Smoku wawelskim;
Pory roku; Bajka o gąsienicy, która
zamieniła się w motyla; Wojenne
dzieci; Listy z Afryki oraz Historia
pewnego marzenia.

pani Agnieszka
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JESIENNY RAJD PIESZY PO OKOLICY

JADWIŻYNA I ZIELONEJ DOLINY
Niektóre klasy młodsze wraz ze swoimi
wychowawczyniami wzięły udział w rajdzie
inaugurującym obchody jubileuszu naszej szkoły.
Dzieci wyruszyły na spacer po okolicy. Po drodze
zatrzymywały się na stacjach, gdzie czekały na nie
zadania do wykonania. Po zdobyciu punktów
dochodziło się na boisko sportowe, gdzie czekał
słodko - owocowy poczęstunek. Tam odbył się finał
rajdu. Podsumowano rozgrywki meczów i karty
uczestników rajdu. Czas umilały koleżanki, które
wykonały wesołe piosenki. Było super.

Występy klasy 1c

Śniadanie daje MOC

UDZIAŁ NAJMŁODSZYCH W UROCZYSTEJ
AKADEMII Z OKAZJI STULECIA

NIEPODLEGŁOŚCI

Pierwszaki uświetniły szkolną akademię swoimi
śpiewami i tańcami. W obecności Dyrekcji Szkoły,
zaproszonych gości, nauczycieli i starszych uczniów
pokazali taniec z szarfami w barwach naszej flagi.
Wyglądało to bardzo pięknie. Gratulacje od wszystkich
Piegusków z klas 1-3.

UDZIAŁ W AKCJI "ŚNIADANIE DAJE MOC"
29.11.2018 najmłodsze klasy wzięły udział w apelu
poświęconym zdrowemu żywieniu. Jest taka
ogólnopolska akcja pt. "Śniadanie Daje Moc". Wszyscy
uczymy się, jak powinno wyglądać zdrowe śniadanie.
Poznaliśmy piramidę żywieniową i już wiemy, że w
naszej diecie powinny królować warzywa i owoce.
Ważny jest też nabiał i węglowodany w pieczywie.
Najzdrowszy jednak jest ruch w każdej postaci. Na
tablicy demonstracyjnej możemy zapoznać się z
zawodami ludzi, którzy zajmują się jedzeniem. 
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