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O naszej szkole słów kilka

..
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Z okazji Jubileuszu 30-lecia 
uczniowie klas 2 pisali wiersze o naszej szkole. 
Były piękne wiersze i żartobliwe rymowanki. 
Prace można podziwiać na tablicach przed salami.
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PIĘKNE CHWILE UPAMIĘTNIAJĄCE 30 LAT FUNKCJONOWANIA SZKOŁY NA JADWIŻYNIE W PILE
30.05.2019 r. w sali Regionalnego Centrum Kultury odbył się Jubileuszowy Koncert Szkoły
Podstawowej nr 11 w Pile. Uczestniczyło w nim wielu zaproszonych gości: włodarze miasta, posłowie i
senatorowie, przedstawiciele władz oświatowych, pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice. Niestety nie
wszyscy uczniowie mogli obejrzeć to przepiękne widowisko. Jak mówi Lenka z 2d "Podobały mi się
zabawne filmiki z udziałem Dyrekcji Szkoły oraz piękne wykonania utworów muzycznych. Nie zabrakło
też wzruszających chwil". Przez dwie godziny starsi pracownicy szkoły mieli okazję do wspomnień,
młodsi poznawali historię szkoły.

PATRONKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
NR 11 W PILE

Uczniowie najmłodszych klas postanowili uczcić
pamięć o Królowej Jadwidze. Ta młoda kobieta ceniła
wykształcenie i przez całe swoje krótkie życie
wspomagała tych, którzy krzewili wiedzę i kulturę. A
było to bardzo dawno, w czasach średniowiecza,
kiedy oświata wyglądała zupełnie inaczej. My dzisiaj -
królowo, obiecujemy robić wszystko, abyś była dumna
z nas i z naszej nauki.
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To tutaj biegnie nasz młodości czas...

.

Oto lśni ona, największa szkoła,
Największa szkoła naszych młodych lat.

Najcudowniejsza i najwspanialsza ,
Niech swoim pięknem olśni cały świat.

Ref.: W niej się uczymy, w niej pracujemy,
to tutaj biegnie nasz młodości czas.

O nasza szkoło, o nasz szkoło-
Kochamy Cię i Ty pokochaj nas. / bis /

Wznoszą się piękne, jej barwne mury,
Labirynt krętych korytarzy, sal.

Tu spotkasz setki wesołych twarzy,
a o tym marzy każdy, pilski żak.

Ref: W niej się uczymy ….

Nasza patronką piękna Jadwiga,
Ona królową naszych, młodych serc.

Jest drogowskazem i dla nas wzorem.
Niech każdy cieszy się z imienia Jej.

Ref: Z Nią się uczymy, z Nią pracujemy.
To z Nią biegnie nasz młodości czas,

Piękna Jadwigo, królowo nasza,
Kochamy Cię i Ty pokochaj nas. /bis/

Pieśń szkoły powstała w roku 1994. Z okazji 5-lecia
szkoły, ogłoszono konkurs na najciekawszy tekst do
pieśni. Wygrała go uczennica naszej szkoły Marta
Karpińska. Twórcami muzyki były: nauczycielka
muzyki pani Alicja Bajon-Łopka oraz uczennica
Joanna Łopka. Od tej pory pieśń towarzyszyła
uczniom i nauczycielom podczas każdej uroczystości
rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.
W tym roku nasza szkoła obchodzi swoje 30-lecie.
Nauczyciele klas 1-3 postanowili z tej okazji nauczyć
uczniów trzech zwrotek pieśni. Klasa 2b uczyła się
tekstu pieśni przy pomocy ciekawej metody
zapamiętywania jaką są piktogramy.
Dzieci spisały się na medal i na pewno na koniec roku
szkolnego pieśń śpiewana przez naszych uczniów
zabrzmi jeszcze głośniej i piękniej.

.
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3 miejsce: Katarzyna Czarny 
i Maja Bronowicka- 2a, 
Lena Stempniak i Michalina
Górska- 2b, Jakub Wójcik- 2c,
Agata Wybraniec- 2d,   
Aleksandra Twarduś- 2e.

        Serdecznie gratulujemy!

         Konkurs ortograficzny,       
         dla uczniów klas 3 

1 miejsce: Liwia Bogusławska- 3b 
                 i Adrian Selke- 3a
2 miejsce: Jakub Witczak- 3b         
                 i Michał Klimowicz- 3a
3 miejsce: Igor Galewski- 3a           
      i Sylwester Kaczanowicz- 3b.   
   

     Konkurs „Piękny zeszyt” 
     dla uczniów klas drugich

1 miejsce: Julia Walkowska- 2e 
i Wioletta Ziółkowska- 2c

2 miejsce: Jakub Kępiński i Julia
Nicałek- 2a, Natalia Liszaj- 2b,
Marcin Serówka-2c, Klaudia Knioła
i Lena Gawrych- 2d, Zuzanna
Gronowska- 2e.

23 maja 2019 odbył się w szkole VI
TURNIEJ SZACHOWY O LAUR
KRÓLOWEJ JADWIGI.   
W zawodach wzięło udział 
48 uczniów z klas od 1 do 8.
W klasyfikacji klas 1 – 4: 
II miejsce zajął Tytus Jerszyński 
z klasy 1e. 
Serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów. 

MR MR

MR MR

. .

Uczestnicy turnieju Rozgrywki turniejowe

. .

. .

Zajęcia szachowe w 2 e Rozgrywki szachowe w 2 e
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Przebieg turnieju umiliły występy
świetlicowej grupy baletowej oraz
zespołu cheerleaderek, a także
tańce w parach.

              TURNIEJ WIEDZY O SZKOLE 
Dnia 4 kwietnia 2019 r. w świetlicy szkolnej odbył się
Turniej Wiedzy o Szkole dla uczniów klas 2 SP. Każdą
klasę reprezentowała dwuosobowa drużyna wytypowana
przez wychowawcę. Turniej obejmował 8 zadań. Jednym
z nich było przygotowanie przez każdą z drużyn
wspólnie z klasą  wiersza lub hasła-rymowanki
związanego tematyką z naszą szkołą. Uczniowie mieli
także za zadanie wykazać się znajomością budynku
szkoły i na podstawie fragmentu zdjęcia odgadnąć co to
za miejsce w szkole oraz wskazać, na którym piętrze w
szkole znajdują się wybrane pomieszczenia. Dzieci miały
także za zadanie rozpoznać na zdjęciu niektórych
pracowników naszej szkoły oraz wykazać się wiedzą na
temat patronki naszej szkoły. Do zadań z trudnością
ortograficzną należał poprawny zapis: imienia i nazwiska
dyrektora naszej szkoły, nazwy szkoły oraz nazwy
świetlicy szkolnej. Wyżej wymienionym zadaniom
towarzyszyły liczne emocje. Uczniowie świetnie poradzili
sobie wykazując się bardzo dobrą wiedzą na temat
naszej szkoły.

A.R.

A.R.

A.R.

         I miejsce     
 zajęła: klasa 2e,

II miejsce: klasa 2c, 
III miejsce: klasa 2 b, 
IV miejsce: klasa 
2d, 
V miejsce: klasa 2a 
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                                  MAŁY SAMORZĄD
                                   Wakacyjne plany

kl.2d
bezpieczeństwo

                                 WAKACJE! 
Po ciężkiej nauce i pracy nadszedł czas na
upragniony odpoczynek. W wakacje możemy robić to,
na co nie mieliśmy czasu w trakcie nauki np.
podróżować, realizować swoje hobby, grać i bawić się.
Jedni lubią spędzać czas aktywnie, drudzy wolą po
prostu leniuchować. Każdy z was na pewno już
zaplanował letnie ferie i doskonale wie co będzie robił
w tym czasie. Jeśli wybieracie się w podróż,
pamiętajcie, żeby spakować to, co naprawdę będzie
wam potrzebne. Zbędne rzeczy obciążają bagaż. Jeśli
spędzacie wolny czas w domu, zachowajcie ład i
porządek, mama będzie szczęśliwa a wy znajdziecie
wszystko czego potrzebujecie do zabawy.
Najważniejsze ! Nie ważne gdzie będziecie,
zachowajcie bezpieczeństwo! 
Poniżej przygotowaliśmy kilka rad.
                         BEZPIECZEŃSTWO
- Przebywając na słońcu, pamiętaj o posmarowaniu
się kremem z filtrem.
- Zawsze obserwuj flagę przy kąpielisku - biała
oznacza, że można się kąpać, czarna oznacza zakaz.
- Pływamy w miejscach strzeżonych przez ratownika.
- W górach chodzimy wyznaczonymi szlakami,
trzymając się grupy.
- Przed wyjściem w góry sprawdzamy pogodę.
- Jeżdżąc na hulajnodze, rowerze czy rolkach
pamiętaj o włożeniu kasku i odblaskach.
- Podczas upałów pijemy dużo płynów, najlepiej wody.

- Podczas podróży pilnujemy swoich rzeczy,nie
oddalamy się od opiekunów.
- Jeśli jesteśmy świadkami niepokojącego
wydarzenia, informujemy o tym dorosłych lub
dzwonimy pod jeden z numerów alarmowych:
POLICJA - 997
STRAŻ POŻARNA - 998
POGOTOWIE - 999
OGÓLNY - 112
- Zachowujemy ostrożność w kontaktach z obcymi,
nie przyjmujemy poczęstunków, nie otwieramy drzwi
nikomu, gdy jesteśmy sami w domu./ printoteka.pl
Odpoczywajcie i wracajcie do szkoły szczęśliwi i
zdrowi !

A.W.
MS
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Jubileusz

stopka

         Uroczyste Zakończenie 
               Roku Szkolnego 
                   2018/2019
        w środę 19 czerwca 2019r. 
               o godzinie 8.00.

W A K A C J E !!!
Obchody jubileuszowe czas zakończyć!

B.K.

B.K.
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