
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr11
Królowej Jadwigi 2
64-920, Piła

Numer 3 09/19

Dzień Chłopca w "Jedenastce"

Każdy chłopak,
który przyszedł do
szkoły  w
krawacie lub
muszce decyzją
Dyrekcji był
zwolniony z
pytania i pisania
kartkówki. 
Na wszystkich
uczniów w
kolorowych
krawatach  i
muszkach 

czekały również
słodkie 
upominki.
A o 12.30 
w holu 
I piętra wszyscy
krawaciarze
pozowali do
okolicznościo-
wego zdjęcia.
Poza tym płeć
piękna z
poszczególnych 
klas 

Dzień Chłopaka
przypada 
30 września 
i jest dniem
poświęconym
chłopcom.
Tegoroczne 
Święto 
Samorząd
Uczniowski
ogłosił 
Dniem Krawata 
i Muszki.

zorganizowała 
ten dzień 
osobno. 
Były to wyjścia 
do kina lub na
kręgle,
rozdawanie
laurek, 
klasowe przyjęcia
z pizzą oraz
różnego rodzaju
atrakcje 
np.: wspólne gry i
quizy.

Tego dnia
wszyscy czuliśmy
się wyjątkowo i
już z
niecierpliwością
czekamy 
na Dzień
Mężczyzny, który
obchodzimy 
dwa dni po Dniu
Kobiet - 10 marca.
Dziękujemy
wszystkim
dziewczynom za
życzenia.

Jakub

fot. KP
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„LECI PAKA 
DO DZIECIAKA”

Odżywiaj się zdrowo!

Zdrowa
żywność
dostarcza wielu
witamin
do naszego
organizmu.
Jednak musimy
pamiętać, aby
nie
przedawkować
witamin, bo
może stać się
nam krzywda.
Niezdrowy
cukier
występuje w
produktach typy
fast food,
natomiast ten

naturalny w
owocach,
warzywach,
orzechach i
miodzie.
Oto piramida
zdrowego
żywienia, w
której najmniej
zdrowe
produkty są
umieszczone
na samej górze,
a poniżej
zdrowsze.
Najlepiej
widziane przez
dietetyków 

.

Dla większości
dzieci żyjących
w Afryce 
edukacja jest
nie tylko
wielkim
wyzwaniem, 
ale często
niespełnionym
marzeniem.
Afrykańscy
uczniowie 
mają nadzieję,
że ich nauka
będzie wielką
przygodą. 
Aby mogli
wyruszyć w
edukacyjną

wędrówkę,
oprócz
nauczycieli i
budynku szkoły
potrzebują
przybory
szkolne.
Ucieszą się z
każdej
kolorowej
kredki, czy
długopisu. 
SOSW w Pile
ogłasza akcję
zbiórki
plecaków,
zeszytów,
piórników i 

innych pomocy
edukacyjnych
dla DZIECI z
Cheshire Home
– domu dziecka
w Namibii w
Afryce.
Zbiórka trwać
będzie od 01.10
– 30.10.19 r.
W naszej
szkole akcję
zbiórki
koordynuje Pani
Ewelina
Maciaszek.

produkty to
owoce i
warzywa 
następnie
pieczywo i
makarony,,
potem mleko 
i  sery, później
ryby, mięso i
jajka, a najmniej
zdrowe są
słodycze.

Karina

.
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Dwie nowe planety!

Naukowcy
codziennie
odkrywają nowe
asteroidy,
planety,
galaktyki  i
gwiazdy.
Niedawno
odkryli dwie
planety o
podobnej
atmosferze do
ziemskiej
oddalonych od
Ziemi o setki lat
świetlnych.

przekroczyła
tysiąc. Również
liczba planet
podobnych do
Ziemi się
powiększyła.

nowy dom dla
ludzkości w
razie katastrofy
na Ziemi.
Oprócz dwóch
nowych ,,Ziem"
naukowcy
odkryli jeszcze
ślady czterech
nowych planet
o podobnej
atmosferze do
ziemskiej.
 Liczba
egzoplanet
odkrytych przy
pomocy
teleskopu
NASA

Oba ciała
niebieskie
znajdują się
setki lat
świetlnych od
Ziemi.

Marysia W roku 2019
dzięki
Teleskopowi
Keplera ludzie
odkryli planety
podobne do
Ziemi.  
Technicznie
nazywają się
Kepler 438b
oraz Kepler
442b.  
Kepler 438b jest
o 12% większy
od Ziemi, 

 a Kepler 442b
o 30%. Obie
planety są
skaliste i
znajdują się w
takiej odległości
od gwiazdy
centralnej, że
może tam
istnieć woda w
stanie ciekłym.
Niektórzy
uważają, że te
planety mogą
stanowić

.

 7 października
2019 r. w sali
Miejskiej 
Invest Parku
odbył się
 V Turniej
Historyczny
„Jeden z
dziesięciu” 
dla uczniów
szkół
podstawowych
miasta Piły.
Organizatorem
konkursu była
Szkoła
Podstawowa 
nr 5 
im. Dzieci
Polskich oraz
Muzeum
Okręgowe 
im. Stanisława
Staszica w Pile.

Turniej odbył się z
okazji 
80 rocznicy wybuchu 
II wojny światowej.

W konkursie
wzięło udział 
10 uczniów 
ze szkół
podstawowych
miasta Piły.
Turniej był
wzorowany 
na popularnym
teleturnieju
telewizyjnym
„Jeden z
dziesięciu” 
i składał się
 z III etapów.

Naszą szkołę
godnie
reprezentował
Gracjan Bartol z
klasy 7a, który
wykazał się
wielką
znajomością
dziejów II wojny
światowej.
Gracjanowi
kibicowała jego
klasa wraz z
opiekunem
panią 
Małgorzatą
Mostek.
Gratulujemy!

A&O

.

.

.
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Złota, polska jesień...

Europejski Dzień
Języków Obcych

Jesień to pora
roku, którą
prawdopodobnie
lubi każdy
człowiek pod
jednym
warunkiem,
jeżeli nie pada
deszcz. Jesień
jak z okładki
czasopisma jest
super! Nie
sposób się
nudzić, można
robić wszystko,
nurkować

w kolorowych
liściach lub
wspólnie  z
rodziną
podziwiać
przepiękne
pejzaże.
Drzewa 
jesienią są
śliczne, mienią
się 
różnorodnymi
barwami żółci,
brązu, zieleni i
pomarańczy.

Pogodna 
jesień zachęca
do aktywności
fizycznej,
spacerów,
biegania czy
jazdy na
rowerze. 
A więc
najwyższy czas,
aby skorzystać
z darów jesieni.

Kuba

 Wszyscy
wiedzą, że
nauka języków
obcych daje
wymierne
korzyści. 
Ich znajomość
pozwala  na
lepsze,
wzajemne
zrozumienie  i
pokonywanie
różnic
kulturowych.  
 18 lat temu  po
raz pierwszy
obchodzono
Europejski
Dzień

Języków
Obcych. W
naszej szkole
od lat
poszerzamy
swoją wiedzę
na temat
różnorodności
językowej,
świętując 26
września.
W tym dniu
uczniowie
przyszli do
szkoły ubrani w
barwy flag
różnych
państw.

Odbyły się
wystawy
prezentujące
ciekawostki
dotyczące
różnych
języków. Każdy
uczeń, który
włączył się w
obchody, został
nagrodzony
oceną z języka
obcego.
Najwięcej
uczniów
wybrało barwy
flagi Niemiec.

Julka

.
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