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Gratulujemy!
Nasze uczennice:
Klaudia Krawiec,
Agnieszka Piątek,
Anastazja Solarz i
Oliwia Zielnik
urozmaiciły
warsztaty
tradycyjnym
japońskim
makijażem.
To był mile
spędzony czas.

Pięciu uczniów
naszej szkoły miało
okazję poznać
bliżej historię tych
prostych, ale
bardzo pojemnych
wierszy, do których
w naszej rodzimej
literaturze sympatię
poczuł polski
noblista, Czesław
Miłosz. Warsztaty
literackie z
tworzenia haiku
przygotował

pan Mateusz
Błażejewski,
nauczyciel języka
polskiego w Szkole
Podstawowej nr 4.
Zadbał o wiele
detali
nawiązujących do
ojczyzny haiku -
Japonii. 
Mogliśmy
skosztować
tradycyjne potrawy
Kraju Kwitnącej
Wiśni 

 i wysłuchać jego
hymnu w
wykonaniu
uczennicy klasy
piątej.
Zwieńczeniem
warsztatów był
konkurs literacki na
napisanie trzech
wierszy haiku
według ustalonych
zasad wersyfikacyjno-
znaczeniowych dla
uczniów

i nauczycieli. Z
wielką radością
przyjęliśmy
wiadomość o
drugim miejscu
uczennicy klasy 8b
- Agnieszki Piątek.
Wśród trzech
wyróżnionych
nauczycieli znalazła
się również pani
Klaudia Dziergas.

.
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WARSZTATY LITERACKIE Z NUTĄ KWITNĄCEJ WIŚNI
Haiku to trzywersowa biała forma poetycka o układzie sylabicznym 5-7-5, mająca swe źródło 
w XVII-wiecznej Japonii.
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MAMY LAUREATKĘ 
OLIMPIADY EKOLOGICZNEJ

Wielkopolski.
Gratulujemy.
Uroczyste
podsumowanie
olimpiad
zaplanowano
na 22 listopada
br. w MDK Iskra
w Pile. 

Opiekun
Barbara Buller

7 listopada 
uczniowie z
terenu
powiatów:
chodzieskiego,
czarnkowsko-
trzcianeckiego,
pilskiego,
wągrowieckiego
i złotowskiego
zmierzyli się w
12.
Ponadpowiatowej
Olimpiadzie
Ekologicznej 

Subregionu
Północnej
Wielkopolskich.
Naszą szkołę
reprezentowała
Zuzanna
Kassner,
uczennica klasy
6h, która  zajęła
II miejsce w XII
Ponadpowiatowej
Olimpiadzie
Ekologicznej
Subregionu
Północnej .

ekonomiczne, a
nawet
ekologiczne.

13 listopada
wolontariusze z
naszej szkoły
pod opieką Pani
Alicji Bożek
odwiedzili Pilski
Bank Żywności
znajdujący się
przy ul.
Motylewskiej
niedaleko
Cmentarza
Komunalnego w
Pile. 
Najpierw
zwiedziliśmy
budynek
organizacji  i
zapoznaliśmy
się z jej
 działalnością.

Pilski Bank
Żywności jest
współorganizatorem
wielu zbiórek
żywności m.in.
Podziel Się
Posiłkiem,
Wielkanocnej
Zbiórki
Żywności,
Świątecznej
Zbiórki
Żywności, a
dzięki
aktywnej współpracy
z
przedsiębiorcami
codziennie
przekazuje
żywność, która
trafia do tysięcy
potrzebujących. 

Następnie
czekało na nas
wiele
kreatywnych i
przyjemnych
zadań, który
miały na celu
przybliżenie
sensu idei
magazynowania
pokarmu dla
potrzebujących.
W ciekawej
formie
przybliżono
nam
program wartości
żywności i
konsekwencje
wynikające z jej
marnowania -
społeczne,

WIZYTA W BANKU
ŻYWNOŚCI

Były to jedne z
lepszych
warsztatów, 

w których
uczestniczyłem. 

Filip

.

.

BB

.

FRS
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Poezja na targowisku

Poezja w autobusie

Występ
uczniów naszej
szkoły bardzo
podobał się
osobom
obserwującym
przedstawienie. 

Klienci
Targowska
Miejskiego
nagrodzili
gromkimi
brawami
prezentujących
się uczniów,  

a nawet
poprosili
Liliannę
Ligenzę o
ponowne
zaśpiewanie
piosenki.

Opiekun pani 
E. Smęda

 z uwagą 
i zaintere-
sowaniem
słuchali 
wzorowych
recytacji.
Młodzież z kl.8 8 listopada

2019 roku,
uczniowie ze
SP 11
w Pile
przemierzali
miejskim
autobusem
pilskie ulice,
czytając
nostalgiczne,
piękne,
jesienne
wiersze.

przygotowała
dla swoich
młodszych
rówieśników
zagadki o
tematyce 
jesiennej. 

Uczniowie z kl.
3 poradzili
sobie 
z nimi
znakomicie. 
Opiekun pani 
E.Wyrzykowska

Projekt „Poezja
na
Targowisku”
realizowany jest
w ramach 3
Międzynarodowej
Konferencji
Poetyckiej
organizowanej
przez
Wielkopolski
Związek
Literatów
Polskich oraz
Fundację
Literacką „Jak
podanie ręki”
oraz inne
instytucje
kultury. 

od 2 lat jest
współorganizatorem
powyższego
przedsięwzięcia.
7 listopada
2019 roku na
Targowisku
Miejskim w Pile
odbyła się
inscenizacja
słowno-
muzyczna pt.
,,Kolorowe
zdrowie, czyli
warzywa i
owoce”, w
której
wystąpili:Lilianna
Ligenza, Julia
Lewandowska,  

Julia Wiatr,
Weronika Kop,
Roksana Szulc,
Maja Król,
Liliana
Rydzyńska,
Oliwia Żelazna,
Karolina
Jasińska.
Zaprezentowano
wiersze
polskich
poetów, które
promowały
zdrowe
odżywianie się
poprzez jedzenie
owoców i
warzyw.  

wierszami o
tematyce
jesiennej.
Uczniowie z
uśmiechem na
twarzy czytali
sobie
nawzajem
znane i
nieznane
wiersze
mówiące o
jesieni. 
Wszyscy
pasażerowie 

W
przedsięwzięciu
brali udział
uczniowie z kl.
3b i 8d pod
opieką 
p. Aleksandry
Bębas, 
p. Katarzyny
Idzikowskiej, 
p. Ewy
Wyrzykowskiej. 
Autobus
rozbrzmiewał
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Stare, ale jare
Chcielibyście poznać jedne z najlepszych
kawałków starszej daty? 

DELFINY

8."Twist and
shout" 
- The Beatles

 Oto 10 z nich.
Jednak to tylko
mała kropla w
morzu
cudownych
utworów, które
naprawdę warto
odkryć. Może
znacie już kilka
z nich?
 

1."Bohemian
Rhapsody" -
Queen
2."Beat it" -
Michael
Jackson
3."Should I stay
or should I go" -
The Clash
4."We didn't
start the fire" -
Billy Joel

5."September" -
Earth, wind &
fire
6."Another brick
in the wall" -
Pink Floyd
7."Under
Pressure" -
Queen i Dawid
Bowie

9."I Love Rock
'N Roll"- Joan
Jett & the
blackhearts

10."Ain't No
Mountain High
Enough" -
Marvin Gaye,
Tammi Terrel

Magda

i umiarko-
wanych. W
rzekach żyje
pięć gatunków.
Porównując
stosunek 
wielkości   Kiedy ludzie

oddychają,
zastępują
jedynie 15%
powietrza w
płucach
świeżym
powietrzem,
natomiast
delfiny
zastępują 90%
powietrza w
płucach
świeżym
powietrzem.
Zabicie delfina 

w starożytnej
Grecji
podlegało karze
śmierci. Delfiny
ceniono w
starożytnym
Rzymie i
Grecji.Istnieje
40 gatunków
delfinów.
Większość
gatunków żyje
w płytkich
wodach
oceanów
tropikalnych

mózgu do ciała,
delfiny zajmują
2. miejsce
zaraz po
człowieku.
 Delfiny mają
dwa żołądki.

Jeden służy do
przechowywa-
nia żywności, a
drugi do
trawienia.

Julia
 Bardzo lubię

delfiny. Są one
nie tylko piękne,
ale też mądre i
wierne. Gdy
kogoś kochają,
nie odstąpią ani
na krok, po
prostu
przywiązują się.
Pomagają, gdy
trzeba
odstraszą
nawet rekina.
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