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ŚWIETLICA SZKOLNA
Od września w świetlicy szkolnej wiele zmian :)

Przybyło dużo nowych zabawek i gier, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Są to:
5 SEKUND – to gra planszowa z kartami, pionkami i nietypową klepsydrą.
SŁOMKI (jest ich 1000) – pobudzają wyobraźnię i rozwijają motorykę dzieci. 
PATYCZKI I RZEPY – to rodzaj klocków konstrukcyjnych. 
KOLOROWE PINEZKI – pozytywnie wpływają na rozwój zdolności namulanych i na
wyobraźnię dziecka.
Zakupione zostały nowe gry zarówno planszowe jak i ruchome (RYBKI, DOBBLE, GORĄCY
ZIEMNIAK, 4 W 1 AUTA, STATKI, GRZYBOBRANIE, HULA HOP, TEATR Z PACYNKAMI,
GRA W KLASY).
Dzięki wsparciu rodziców mamy nowiutki projektor-rzutki BENQ M X850ust HDMI US bez
którego w dobie XXI w. ani rusz. Dostaliśmy pluszaki, auta, tablice do prezentacji prac,
puzzle oraz książki do naszej biblioteczki.
Założyłyśmy także kącik zieleni, by dzieci poznawały nazwy popularnych kwiatów i sposób
dbania o nie.

Troszczymy się o zwierzęta
Z okazji Światowego Dnia Zwierząt, przypadającego 4 października 2019r.
zorganizowałyśmy zbiórkę karmy dla bezdomnych i porzuconych psów oraz kotów.
Podejmując taką inicjatywę miałyśmy na celu kształtowanie pozytywnej postawy wobec
zwierząt oraz uwrażliwienie dzieci na ich los. Dzieci, z wielkim zaangażowaniem i wsparciem
ze strony rodziców, przynosiły do świetlicy niezbędne rzeczy dla czworonogów. Były to m.in.:
sucha karma (29 kg), saszetki z mokrą karmą, miski ( 3 sztuki), baton drobiowy ( 900 g),
koce ( 16 sztuk), zabawki, smycz (2 sztuki), szelki (2 sztuki). Wszystkie dary zostały
zawiezione do schroniska w Jędrzejewie.
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W ramach zajęć z ręcznego szycia
"Tańcowała igła z nitką''
uczniowie naszej świetlicy szyją
maskotki, breloczki i portfeliki 
z kolorowego filcu. Każda praca
jest inna, gdyż każdy samodzielnie
dobiera kolory, dodatki, czy
ozdoby. Wiele prac powstaje na
podstawie własnych projektów
uczniów. Kreatywność nie ma
końca :)

Jesienne
akcenty 

w świetlicy :)
Jesień na dobre

u nas już
zagościła.

Oto niektóre 
z naszych prac
plastycznych.
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BIBLIOTEKA SZKOLNA

.

                                                         
                                                                Czytamy w języku angielskim

       Uczniowie klasy 3a, na zajęciach lekcyjnych z panią Kingą Hering, czytali i słuchali bajki o „Kopciuszku”     
      w języku angielskim, na podstawie fantastycznej i bardzo znanej baśń braci Grimm.                                       

        Pragnę poinformować wszystkich uczniów, że w bibliotece szkolnej posiadamy także literaturę         
        obcojęzyczną, do której czytania serdecznie zapraszam.

A.S-G.
E.W. K.P.

    Czytanie z wykorzystaniem teatru ilustracji              
KAMISHIBAI.  

          Pragnę poinformować, że w bibliotece szkolnej
posiadamy następujące książki do głośnego czytania i

opowiadania: 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.

Czytały najmłodszym: Maja Pęciak- Osińska i
Lilianna Ligenza z klasy 5d  oraz Aleksandra Żur i
Julia Maćkowiak z klasy 7e. Zachęcam do zabawy.

           

       
UWAGA KONKURS!

Pomóżcie naszej szkolnej bibliotece wygrać 1000
książek w konkursie Empiku ,,Tysiące powodów by

czytać”. Głosujcie codziennie w aplikacji mobilnej
Empiku na pracę plastyczną  przedstawiającą scenę z

książki ,,Alicja w krainie czarów”,  która została
zgłoszona przez naszą szkołę. Głosowanie potrwa od
24.10 do 28.11.2019 roku. W akcji „Tysiąc powodów,
by czytać” jurorami są wszyscy. I to od codziennego
zaangażowania głosujących zależy, do których szkół

trafią książki. 
                      

M.R.
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Pasowanie na ucznia 
- droga do krainy wiedzy.

Pasowanie na ucznia, to jeden z najważniejszych 
i niezapomnianych dni przeżytych w szkole.

     4 października 2019 r. uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie 
i oficjalnie zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej.
    Uroczystość pasowania uświetnili swoją obecnością zaproszeni
goście: Dyrektor Szkoły - pan Grzegorz Wądołowski, Wicedyrektor- pani
Aleksandra Goldstein i Wicedyrektor – pani Marzena Chojnack, oraz
przedstawiciele Rady Rodziców i licznie zgromadzeni rodzice.
    W pięknie udekorowanej sali gimnastycznej pierwszoklasiści zmierzyli
się z różnymi zadaniami do wykonania. Pierwszaki musiały wykazać się
zdolnościami wokalnymi, tanecznymi, sportowymi oraz mądrością.
    Po zdobyciu wszystkich symboli zdolności  pierwszoklasiści złożyli
uroczyste ślubowanie, a pan dyrektor  dokonał aktu pasowania na
ucznia. Życzył najmłodszym uczniom powodzenia i wielu sukcesów w
nauce.
    Na zakończenie dzieci otrzymały wspaniałe prezenty ufundowane
przez Radę Rodziców.

Społeczność Szkoły Podstawowej nr11 w Pile cieszy się, że uczniowie
klas pierwszych stali się prawowitymi uczniami i życzy im wielu

sukcesów, przyjaźni i niezapomnianych chwil.
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Zdrowy styl życia - to lubię !                  6 powodów, dla których warto jeść jajka:

1) poprawiają wzrok i chronią przed chorobami oczu;
2) to skarbnica witamin A, D, E, K, B12;
3) mają mało kalorii (75 kcal zawiera jedno jajko), ale mimo to są bardzo
syte;
4) to najlepiej przyswajalne źródło białka;
5) jajka zawierają fosfor, żelazo, wapń,  potas i magnez - ważne składniki
mineralne 
6) można je przygotować na wiele sposobów, kto jak lubi ! :)

       Czy warto jeść jajka ?
Dietetycy odpowiadają, że TAK !
Klasa 1e chciała zgłębić tę temat
przeglądając czasopisma, książki,
oglądając filmiki, czytając artykuły
w internecie. 
Dzieci potwierdzają - JAJKA SĄ
ZDROWE !
Uczniowie klasy 1e sami zrobili
kanapki z jajkiem i dodatkami, by
wspólnie zjeść śniadanie.
Było pysznie, kolorowo i zdrowo :)

.

jajo strusie

              SUPER ZDROWO 
                 I SPORTOWO!

M.W.

.

.
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 MAŁY SAMORZĄD
"Jesienne inspiracje"

      Jesień potrafi być bardzo inspirującą porą roku,
szczególnie w szkole. Mały Samorząd pragnie
podzielić się z wami swoim pomysłem i sposobem na
tabliczkę mnożenia. Co to ma wspólnego z jesienią ?
Zaraz się przekonacie. 
          "Dynia" to inna wersja gry "Łapa". 
Jeśli macie problem z zapamiętaniem tabliczki
mnożenia, pograjcie w tę grę z bliskimi lub koleżanką,
kolegą. Przygotuj planszę - narysuj dynię na dużej
kartce w kratkę. Wypisz liczby od 0 do 100. Osoba,
która rozpoczyna grę podaje działanie np. 3*7. Twoim
zadaniem jest odszukanie wyniku w dyni, a przeciwnik
zakreśla w tym czasie kratki. Wygrywa osoba, która
zakreśli najwięcej kratek.
Na koniec ozdóbcie swoje dynie jak tylko chcecie.

MS

                    "Klasowy Dżentelmen"
Wybory Klasowego Dżentelmena to już tradycja. Jak
co roku, Mały Samorząd ogłasza ten konkurs wśród
uczniów klas drugich i trzecich. Koleżanki z klasy
obserwują swoich kolegów tydzień przed Dniem
Chłopaka, aby zdecydować, który z nich zasługuje na
miano "Klasowego Dżentelmena". Klasowy
Dżentelmen to chłopiec, który doskonale zna zasady
savoir vivre i stara się ich przestrzegać każdego dnia.
W Dniu Chłopaka, czyli 30 września następuje
głosowanie. Maksymalnie trzech chłopców, którzy
uzyskali największą ilość głosów, otrzymuje tytuł
"Dżentelmena" i przygotowuje prezentację swojej
osoby, którą można podziwiać na głównym holu.

 "Pierwsze kroki ku samorządności"
Żeby lepiej zrozumieć działania Małego Samorządu,
warto o tym porozmawiać, najlepiej z dorosłymi. Od
października tego roku ruszyły dodatkowe zajęcia
prowadzone przez opiekuna MS. Lekcja kierowana
jest do uczniów klas drugich i trzecich. Podczas zajęć
uczniowie dowiedzą się czym jest samorządność, z
kim może współpracować samorząd uczniowski oraz
jak planować pracę zespołu. Klasa 2a i 2b miała już
okazję uczestniczyć w takich zajęciach. Lekcje
przygotują uczniów do wykonania tajemniczego
zadania, które należy zaplanować i zrealizować
zgodnie ze wskazówkami. Podsumowanie nastąpi 
w czerwcu.
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W OBRONIE UKOCHANYCH ZWIERZAKÓW...

B.K. B.K. B.K.

B.K.

B.K.

B.K. B.K. B.K.

Pomysł wykonania plakatów o
obronie zwierząt zrodził się w
klasie 3d. Pani przeczytała
dzieciom jedno z opowiadań o
"Przygodach dziesięciu skarpetek",
w którym chłopiec miał zamiar
uderzyć kotka. W obronie
zwierzaka stanęła dzielna
skarpetka. To uświadomiło
dzieciom, że są sytuacje, w których
czasami musimy stanąć w obronie
futrzanych i pierzastych
milusińskich. Przez wiele dni na
korytarzu wpadaliśmy na plakaty
przypominające nam o właściwym
postępowaniu ze zwierzętami, o
tym, że nie możemy ich krzywdzić,
o tym, że mamy obowiązek
otaczać je opieką. Dziękujemy, że
zwróciliście naszą uwagę na
krzywdę słabszych. STOP
AGRESJI!!!
                                             B.K.

Uczniowie Uczniowie Uczniowie

Uczniowie

Uczniowie

Uczniowie Uczniowie Uczniowie
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B.K.
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flamingtext.com/

flamingtext.com

przechadzał się korytarzem wśród najmłodszych klas.
Nagle zauważył ciekawe gazetki ścienne i zaczął
czytać. Dowiedział się, że uczniowie niektórych klas
rozmawiali ze swoimi paniami o kulturalnym
zachowywaniu się. Na gazetkach widniało wiele
ciekawych informacji. Piegusek postanowił
porozmawiać z uczniami klasy 2a i oto co usłyszał od
dzieci...

Piegusek: Witajcie kochani. Widziałem Waszą bardzo
interesującą gazetkę. Czy możecie mi powiedzieć, co
to znaczy być kulturalnym?
Dzieci: Wiemy. To znaczy pomagać innym, być
miłym, używać słów proszę, dziękuję, przepraszam.
Nie wolno nikogo bić ani obrażać. Trzeba się
uśmiechać i nie wolno kłamać. Każdy lubi, jak dzieci
są grzeczne i się ładnie odzywają. Nie wolno
przeklinać i przezywać.
Piegusek: Kto z Was uważa, że jest kulturalny?
Dzieci:
Ja, bo wynoszę mamie śmieci.
Ja, bo idę mamie do sklepu kupić, to czego zabrakło.
Ja, bo sprzątam swój pokój.
Ja, bo nie grymaszę przy jedzeniu i chętnie odrabiam
lekcje.
Ja, bo zawsze mówię "dzień dobry" do znajomych.
Ja, bo pomagam kolegom w szkole.
Piegusek: Czy widzicie czasami wokół siebie
kulturalnych ludzi?
Dzieci: Ja uważam, że mój tata jest kulturalny, bo
kiedyś pomógł takiej pani wystawić wózek z autobusu.
Chłopcy przepuszczają dziewczynki pierwsze, kiedy
wchodzimy do klasy. Nasza Pani często używa słów
proszę, dziękuję i te inne magiczne. Moja mama jest
kulturalna, bo troszczy się o naszą rodzinę, a ja
ustąpiłam starszej pani miejsca w autobusie.
Piegusek. Jestem Wami zachwycony. Miło się
rozmawiało. Dziękuję.

Kl.2a

Kl.1d

Kl.2c

B.K.

B.K.
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LISTOPAD - MIESIĄCEM PAMIĘCI O ZMARŁYCH
  W dniu 5 listopada 2019 r. uczniowie klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 11  w Pile odwiedzili cmentarz
wojenny w Leszkowie. Na cmentarzu znajdują się groby żołnierzy  z okresu I i II wojny światowej. 
Pochowanych jest tutaj ok. 2600 jeńców wojennych i z armii państw Ententy *, zmarłych w obozie jenieckim w
Pile.
Uczniowie uczcili pamięć poległych żołnierzy zapalając znicze oraz porządkując opuszczone groby. Dowiedzieli
się jaka historia była związana z tym miejscem. Podkreślenia również  zasługuje fakt, że poprzez pamięć o
poległych pielęgnujemy postawy patriotyczne, a także rozwijamy wrażliwość dzieci.
* Ententa - trójporozumienie czyli sojusz pomiędzy Wielką Brytanią, Francją i Rosją.

Katarzyna Idzikowska, Aleksandra Bębas

. .

11 LISTOPADA
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Godło Polski

Narodowe Święto Niepodległości obchodzone jest co
roku dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości (11 listopada 1918 roku). Po
123 latach niewoli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii,
jest jedną z najważniejszych uroczystości
państwowych w Polsce. Ten dzień wolny od pracy
wielu Polaków spędza z rodziną lub na aktywnym
wypoczynku.

. .
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