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W naszej szkole od
kilku lat w
wybranych klasach
tzw. DSD
realizowany jest
specjalny program
nauczania języka
niemieckiego Hallo
Deutsch, a
uczniowie po
zakończeniu nauki
zdają egzamin z
umiejętności
językowych na
poziomie A2/B1.

Od tego roku 
SP 11 stała się
także Centrum
Egzaminacyjnym, 
w związku z tym 
7 listopada  
została odsłonięta
tablica Schulen:
Partner Der
Zukunft – Szkoły:
Partnerzy
Przyszłości. 
W uroczystości
wzięli udział:

Prezydent Miasta
Piła Piotr Głowski,
Sebastian
Dzikowski, Andrea
Goldmann, Karl
Martin Everding,
Giuseppe Lo Coco,
Dariusz Kuźniacki,
dyrektor szkoły
Grzegorz
Wądołowski oraz
uczniowie z SP 2 
i SP1 z opiekunami
p. Anną Górską 
i A. Półciennik.

Tego dnia dzieci
uczące się języka
niemieckiego wzięły
udział w obchodach
„Martinstag” - Dnia
Świętego Marcina. 
Doskonaliły swoje
umiejętności
językowe podczas
ciekawych
warsztatów
przeprowadzonych
metodą stacji,
następnie

nagrodzono
laureatów
międzyszkolnego
konkursu na
najpiękniejszą
latarenkę.
Nie zabrakło
również słodkiego
poczęstunku -
marcińskich
rogalików.

Julka

„Martinstag” Dzień Świętego Marcina
nowy zwyczaj w kalendarzu imprez szkolnych.

.
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UWAGA KONKURS !
1. Konkurs skierowany jest tylko do uczniów szkół
podstawowych objętych akcją „Planeta albo Plastik”
organizowanej w listopadzie 2019 roku na terenie Piły,
z wyłączeniem dzieci pracowników Organizatora.
2. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie przez
ucznia
projektu torby ekologicznej „zero waste” z hasłem oraz
logo lub rysunkiem promującym korzystania z torby
wielokrotnego użycia.
3. Dopuszcza się projekty w formie pracy plastycznej
lub materiałowej.
4. Konkurs jest realizowany w dwóch kategoriach
wiekowych:
I KATEGORIA – Uczniowie w wieku 10 -12 lat
II KATEGORIA – Uczniowie w wieku 13 – 14 lat
5. Nagrody w konkursie:
I miejsce – Tablet Samsung Galaxy A6
II miejsce – Plecak National Geographic
III miejsce – Słuchawki blow
6. Regulamin konkursu w załączeniu oraz dostępny
na stronie https://asta-net.pl/…/704,planeta-albo-
plastik-asta-net-i-n…

7. Praca powinna posiadać metryczkę – być opisana
danymi autora: imię, nazwisko, szkoła, klasa i wiek,
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, dane
kontaktowe rodzica/opiekuna prawnego oraz
oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 1 do
Regulaminu. Zgłoszenia nie zawierające tych
elementów nie będą dopuszczone do Konkursu.
8. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić w
konkursie tylko jedną pracę.
9. Uczestnicy do Konkursu zgłaszają się poprzez
dostarczenie pracy do wybranego Biura Obsługi
Klienta ASTA-NET S.A. albo poprzez wysłanie na
adres: ASTA-NET Dział Marketingu, ul. Drygasa 19,
64- 920 Piła do 29.11.2019 r. 
( prace można też przynosić do naszej szkoły - 
p. Barbary Buller do dnia 27.11.2019 r.)

Wybór zwycięskich prac będzie dokonywany na
podstawie następujących kryteriów:
➢ nawiązanie do tematyki,
➢ oryginalność,
➢ kreatywność
➢ ogólne walory estetyczne
➢ stopień wysiłku i zaangażowania dziecka,
➢ samodzielności wykonania pracy przez dziecko.

5 listopada br.
gościliśmy w
naszej szkole
przedstawicieli
National
Geographic
(Agnieszkę
Sadowską-
Konczal,
Adama
Lemańskiego,
Łukasza
Charczuka)
oraz Ast-Net(
Joannę Pikulik,
Krzysztofa
Łykusa), którzy
przeprowadzili
dla uczniów
klas 7a, 7b, 7c, 

6d i 8e
warsztaty pt.
,,Planeta albo
plastik’’.
Podczas zajęć
Pani Agnieszka
Sadowska-
Konczal 
zachęcała do
zmniejszenia
ilości
plastikowych
śmieci, które
przedostają się
do oceanów, 
zagrażając
środowisku
naturalnemu. 
Proponowała
podejmowanie
działań 

i wyborów w
życiu
codziennym,
które
przyczynią się
do zmian w
skali
globalnych. 
Pod koniec
warsztatów
rozdano
gadżety od NG
oraz ogłoszono
konkurs
indywidualny z
cennymi
nagrodami. 

koordynator 
B. Buller KS

https://asta-net.pl/aktualnosci/704,planeta-albo-plastik-asta-net-i-national-geographic-dla-pilskich-szkol-podstawowych?fbclid=IwAR0lXKbUb9b_xF20cXpGsrhQGa0VdpPl2JdGRzohQkMVnjJMaq7OgFu_ln4
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DARY OD UCZNIÓW
PILSKIEJ "11"

Lekarz  u
chorego
wprowadza
dziennik
odżywiania
razem z
elementami
terapii
psychicznej.
Długotrwałe
chorowanie na
bulimię

Bulimia to
zdecydowanie
więcej niż
problemy z
odżywianiem,
nie ma jednej
udowodnionej
przyczyny
bulimii.
Natomiast
wiemy, że
ryzyko jej
występowania
zwiększają
czynniki takie
jak stres, niska
samoocena,
drastyczne
zmiany w
życiu, 

atmosfera w
rodzinie. 
Choroba ta ma,
niestety, ścisły
związek z
depresją,
pacjenci nie
potrafią
panować  nad
jedzeniem, ale
również
własnymi
emocjami, stres
zostaje
zajedzony,
przez co ciało
traktowane jest
jako śmietnik. 

Mówiąc o
objawach
bulimii, należy
wspomnieć o
głównych
cechach, które
wskazują na tę
chorobę.
Pacjenci mają
wilczy apetyt i
jednocześnie
chcą się go
pozbyć,
zwracają uwagę
wyłącznie na
masę swojego
ciała i wygląd.

Po każdym
posiłku
prowokują
wymioty, aby
uniknąć
podwyższenia
wagi.
Leczenie bulimii
wymaga
połączenia
wielu różnych
metod i opiera
się na
indywidualnym
stanie
psychicznym
pacjenta. Aby
przerwać cykl
nadmiernego
jedzenia i
wymiotów,  
konieczna jest
wizyta u
dietetyka i
psychologa.

może
doprowadzić do
powikłań
praktycznie
całego
organizmu,
szkodzi
najbardziej
układowi
pokarmowemu i
wyniszcza
organizm.

Ula

 Bardzo
dziękujemy za
duże
zaangażowanie
w zbiórkę
uczniom i
rodzicom
naszej szkoły.

KD

W październiku
SP 11 brała
udział w zbiórce
„LECI PAKA
DO
DZIECIAKA”.
Zbieraliśmy
zeszyty,
plecaki, piórniki
i inne pomoce
edukacyjne dla
DZIECI z
Cheshire Home
– domu dziecka
w Namibii w
Afryce.

7 listopada
2019 roku
zakończyliśmy
akcję, a
wszystkie
przyniesione
przez uczniów
szkoły rzeczy
do SOSW w
Pile zaniosła
klasa 8 a wraz z
opiekunami,
paniami:
Eweliną
Maciaszek i
Magdalenę
Straszewską.

int. .
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Recenzja filmu 
Jonh Wick 3

SUCHARY

Moim zdaniem
film zasługuje
na najwyższą
ocenę. 
Dawno nie
widziałam tak
świetnie 
zagranych scen
pojedynków.

REDAKCJA WYDANIA:  Magda, Ula, Jakub, Julka, p. B. Buller, p. K. Dziergas
OPIEKUNOWIE: Patrycja Burzyńska, Karolina Strógarek

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

I w końcu
pojawiła się 
tyle
wyczekiwana
już trzecia
część
kultowego
Johna Wicka,
którego gra
niezastąpiony
Keanu Reves.
Jeżeli lubisz
świetne filmy 
z najlepszymi
scenami walki,
to coś dla
ciebie.

John po raz
kolejny
powraca na
ekrany kin.
Bohater razem
ze swoim
ukochanym
psem próbuje w
końcu znaleźć
choć krztynę
świętego
spokoju od
dawnych
znajomych z
branży, lecz
aby ją uzyskać
będzie musiał
przejść przez
naprawdę
wiele.

Naprawdę
polecam
obejrzeć całą
niesamowitą
trylogię. 
Jeżeli jednak
masz słabsze
nerwy

i nie lubisz
widoku walk,
lepiej nie
wybieraj się na
te filmy. 

MagdaNie ma czasu
na odpoczynek,
wielokrotnie jest
przy ostatkach
sił, ale to JOHN
WICK, który
zawsze walczy
wytrwale do
końca! Cała
jego historia jest
tragiczna, ale
on nigdy się nie
poddaje. 
Ogromne
uznanie za
pracę tego 
niezastąpio-
nego aktora.

Przychodzi piłkarz do fryzjera i
mówi
-GOOOOOL!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dlaczego woda nie zdała
egzaminu?
- Bo oblała.

Dwóch wędkarzy łowi ryby nad
jeziorem, jednemu nic nie bierze,a
drugiemu co dwie sekundy
przypływa łosoś, wreszcie pierwszy
nie wytrzymał i pyta:
- Na co pan łapie?!
- Na obiad.

Przychodzi kaczka ze skarpetką na
głowie do doktora, doktor pyta:
- Co pani dolega?
- CICHO!!! TO NAPAD!!!

Siedzą dwaj uczniowie:
- Wiesz, czasem ogarnia mnie
wielka ochota, żeby się pouczyć.
- I co wtedy robisz?
- Czekam, aż mi przejdzie.

Na lekcji polskiego:
- Jasiu, powiedz nam, kiedy
używamy wielkich liter?
- Kiedy mamy słaby wzrok!

Kuba
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