
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr11
Królowej Jadwigi 2
64-920, Piła

Numer 31 02/19

JUŻ NIEDŁUGO ŚWIĘTUJEMY 
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Sprytny sposób na
wkuwanie słówek

Kilkuletni 
superbohater

Moją pasją jest
hodowla zwierząt
egzotycznych

„KŁÓTNIA
WRÓŻEK” -
pasowanie na
czytelnika

Potworna galeria

Pewnie wszyscy
już zauważyli nowy
baner zawieszony
na frontowej części
budynku szkoły.
Informuje o
nadchodzącym
JUBILEUSZU 
30- LECIA SZKÓŁ
JADWIŻYŃSKICH,
którego finał
odbędzie się w
ostatnim tygodniu
maja.

25 maja upłynie na
sportowo, odbędą
się Sztafetowe Biegi
Jadwiżyńskie,
Turniej Orlika,
Turniej Tenisa
Ziemnego oraz
spływ kajakowy. 
26 maja miłośnicy
pieszych
wycieczek będą
mogli podziwiać
faunę i florę
Rezerwatu "Kuźnik"
podczas
wiosennego rajdu.

27 maja w Invest
Parku odbędzie się
sesja popuarno-
naukowa
poświęcona
patronce szkoły
"Królowa Jadwiga
dawniej i
współcześnie".
Kolejnego dnia
powspominamy
historię powstania
szkoły oraz
podziękujemy
naszym rodzicom.

Podsumowanie
nastąpi 31 maja
podczas Dnia
Dziecka,
rodzinnego festynu i
spotkania
absolwentów. 
Zapowiadają się
pełne ciekawych
wydarzeń i atrakcji
urodziny naszej
szkoły. 

KS

 Podczas
"kolorowej" środy
uczniowie będą
mogli
zaprezentować
swoje talenty i
zainteresowania.
Najważniejszym
wydarzeniem
obchodów będzie
Koncert
Jubileuszowy, który
odbędzie się 30
maja. 

JUBILEUSZ
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można
wykonać test,
ustawiając
rodzaje pytań
np.
prawda\fałsz,
pisemne i
wielokrotnego
wyboru.

Po wykonaniu
testu pojawia
się ocena 
procentowa i
błędne
odpowiedzi. 
Można się
zrelaksować,
grając w
grawitację.

Sprytny sposób na
wkuwanie słówek

Kilkuletni 
superbohater

Dzięki aplikacji
nauka na
kolejny test
stanie się
zabawą i na
pewno
poprawisz
swoje oceny.
Polecam.

Nadia

Jeśli nie chce Ci
się wkuwać
słówek z angola
czy z niemca, 
zainstaluj
aplikację
Quizlet, to
znakomite
rozwiązanie.
Najpierw  trzeba
założyć konto,
podać hasło i
mail.
Następnie
należy wybrać
zestaw słówek
do
zapamiętania.  

Opcja fiszki
polega na
zapamiętywaniu
kolejnych
znaczeń
słówek.
Dostępny jest
również odsłuch
głosowy, dzięki
któremu
uczymy się
poprawnej
wymowy. 
W panelu
oznaczonym
ołówkiem
uczymy się 

poprawnej
pisowni. 
W kategorii
dopasuj
układamy
słówka i ich
tłumaczenie na
czas.
Wybierając ucz
się, musiamy
zaznaczyć 
prawidłowe
tłumaczenie
słówka lub
wyrażenia. 
W celu
sprawdzenia
swoich
umiejętności 

Bohater to
osoba, która
wyróżniła się
swoimi
czynami,
męstwem i
odwagą oraz
pomocą innym
ludziom. Dla
mnie bohaterem
jest Iqbal Masih.
Uciekł z fabryki
dywanów, w
której pracował
jako
niewolnik. Miał
odwagę, by
powiedzieć „nie”
niesprawiedli-
wości. Dołączył
do organizacji

Front
Wyzwolenia
Pracujących
Dzieci, która
pomogła mu
uciec.
Stopniowo
pomagał
dzieciom w
Pakistanie i
doprowadził do
zamknięcia
kilkunastu
nielegalnych
fabryk. Swoją
dobrą postawę
przypłacił
życiem.
Dopadła go
„dywanowa
mafia”. 

Chłopiec dążył
do szlachetnego
celu – zostania
adwokatem, by
pomagać
dzieciom
więzionym w
fabrykach.
Według mnie
mógłby nawet w
tak młodym
wieku dostać
pokojową
Nagrodę Nobla.
Jest moim
bohaterem,
dziecięcym
bohaterem.

Wojtek

Iqebal Masih

.

worldschildrensprize.org

Quizlet.com
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POTWORNA GALERIA,
 CZYLI ZMORY CZWARTOKLASISTÓW

CICHACZ SAMOTNIK
Tylko czeka, gdy będziesz chciał
być sam. Wyciszyć się w
samotności. Najczęściej atakuje po
szkole, kiedy zrobisz lekcje. Wtedy
zamyka drzwi, a jak ktoś wejdzie,
to jak najszybciej wyprasza go z
pokoju.

Jeremi

ROBUXUS POSPOITUS, czyli
potwór powodujący nadmierny
zakup Robux'ów.
Robuxus Pospolitus sprawia, że
gdy chcecie kupić robuxy, ale nie
możecie, bo nie macie pieniędzy,
bardzo się denerwujecie. Zwalczyć
go można tylko niepatrzeniem na
rzeczy za robuxy. W końcu to tylko
kilka pixseli.

Staś

SUPERLENIUCHA POSPOLITA
Zawsze atakuje, gdy mama o coś
prosi np. wyjdź z psem lub
posprzątaj pokój. Wtedy nie ma co
się zastanawiawiać, bo odrazu
atakuje, mówicie: zaraz, później,
chwilę, ale czemu ja. Takiego
potwora najlepiej zwalczyć,
odkładającajac telefon i zabierając
się do pomocy rodzicom, on tego
nie cierpi.    Marcel

YOUTUBERUS POSPOLITY  -
działa podobnie jak Potwór Gier
Komputerowych. Jest jednak
bardziej podstępny, gdyż "mydli"
oczy dorosłym ślicznymi, miłymi,
puszystymi kotkami... Zasada walki
z nim jest podobna jak z
Gierkomaniakiem - ograniczenie
dostępu do komputera!

NIECHCIEJUS SPACIUS (Potwór
Niespania) - zjawia się zawsze
wieczorem, gdy trzeba szykować
się do spania. Podsuwa
człowiekowi milion pomysłów, które
nie mogą zaczekać do jutra. Ofiary
tego Potwora mają podpuchnięte
oczy, ziewają i są niewyspane
(dorośli także). Jedyną znaną
obroną jest położenie się spać o
"normalnej porze".
SŁODKOWATY BRZUCHACZ
(Potwór Słodyczy) - pojawia się,
gdy na stole stoją słodycze, a obok
nich pojawia się obiad. Co zjeść
pierwsze? Wybór jest prosty! Ale
później człowiek odczuwa ból
brzucha... i żołądka... Walka z tym
Potworem jest bardzo prosta i
łatwa. Wystarczy przestrzegać
zasady: SŁODYCZE PO
POSIŁKU, NIGDY PRZED.

Robert

YOUTUBOWUS
NOPOSPOLITOS
Potwór , który atakuje, gdy jesteś
po szkole. Od razu powoduje,że
rzucasz się do telefonu i oglądasz
Youtuba.
Najpierw to godzina z przerwami,
potem to dwie godziny z
przerwami, potem trzy godziny z
małymi przerwami i w końcu
uzależnienie od Youtuba. Są na
niego trzy lekarstwa:
-świeże powietrze,
-gra w gry planszowe,
-wspólna zabawa.
On tego nienawidzi!!!

Oskar

NIECHCIEJUS MISIEJUS (Potwór
Odwlekania) - powoduje brak chęci
do wypełniania swoich
obowiązków. Sprawia, że
nieodrabiane na bieżąco lekcje
"rosną" w przerażającym tempie.
Człowiekowi brakuje później czasu,
by to wszystko nadrobić!
Sposobem walki z nim jest 
nieodkładanie zaległości na później.

FIFA ZBRODNIALEC to potwór,
który najczęściej atakuje, kiedy
gramy w FIFĘ i się denerwujemy.
Przez niego zawsze przegrywamy
ważny mecz. On tylko czeka na to,
jak wyjdziemy z meczu, bo wtedy
atakuje i nakręca nas, żeby rzucić
padem. Aby się powstrzymać od
rzucenia,  najlepiej wyłączyć
wszystko i się położyć.   Bartek

.

.

rys. Nadia

rys. Ola
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„KŁÓTNIA WRÓŻEK” -
pasowanie na czytelnika

Moją pasją jest hodowla
zwierząt egzotycznych

Nietypową
kolekcję
zbiorów
hobbystycznych
zaprezentował
uczniom naszej
szkoły Bartosz
Czajka z klasy
6b. Niezwykle
interesujące
okazy, ciekawe
historie, bogaty
zasób

wiedzy i
ogromna
fascynacja
swoją pasją -
zachwycała
wszystkich
odwiedzających.
W
przygotowaniu
żywej lekcji
przyrody dla
uczniów klas 4

współucze-
stniczyli: Adam
Rożak i
Szymon
Gwizun z klasy
6b. 

Pierwszokla-
siści, korzystają
ze zbiorów
biblioteki
szkolnej od
pierwszych dni
pobytu w naszej
placówce.
Ponadto w
połowie roku
szkolnego
przygotowy-
wane jest dla
nich pasowanie
na czytelnika.
Głównym celem
imprezy jest
przyciągnięcie
nowych
czytelników do
szkolnej
biblioteki,

która ma się im
kojarzyć z
miejscem
radosnym i
chętnie przez
nich
odwiedzanym.
W uroczystości
ważną rolę
odgrywają
zawsze starsi
koledzy ( jak w
poprzednich
latach byli to
uczniowie z
klasy
7c), którzy w
przebraniach i z
rekwizytami
prezentowali
przedstawienie
o kłótni wróżek

oraz pomagali w
przebiegu
całego
przedsięwzięcia.
Uroczystość
została
powtórzona
trzykrotnie, a
prezentowane
widowisko obok
elementów
dydaktyczno-
wychowawczych
zawierało też
rozrywkowe.
Układy
taneczne
zaprezentowała
Marika i
Patrycja.  

Magda Riske

Pasowanie na czytelnika

.

.

REDAKCJA WYDANIA: Nadia, Wojtek, Jeremi, Staś, Marcel, Robert, Bartek, Oskar,Ola
OPIEKUN: Karolina Strógarek

KONTAKT: niecodziennikszkolny@gmail.com
niecodziennikszkolny.wordpress.com
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