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101 LAT  NIEPODLEGŁOŚCI 
NASZEJ OJCZYZNY

8 listopada w piątek uczniowie najmłodszych klas
uczcili 101 rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości. Uroczystą akademię rozpoczął
przemówieniem Dyrektor Szkoły pan Grzegorz
Wądołowski. Zdarzenia tamtych lat przypomnieli
mali artyści z klasy 2d i 3a w krótkim montażu
słowno- muzycznym. Nie łatwo jest zrozumieć, że
Polacy przez 123 lata żyli w niewoli trzech
zaborców. Niektórzy nie potrafią sobie tego
wyobrazić, ale od najmłodszych lat uczymy się
pamiętać. Chcemy aby naszym pokoleniom już
nigdy nie przytrafiło się takie nieszczęście.
Wszyscy z uwagą wysłuchali wierszy o
walecznych Polakach, którzy przyczynili się do
odzyskania wolności. Utrwalili sobie nazwisko
Józefa Piłsudskiego. Poznali jego zasługi dla
Ojczyzny. Wiersze przeplatały utwory muzyczne
układane by pokrzepić serca w czasie walk. O
godzinie 11:11 pani wicedyrektor Dorota Mijalska
wydała komendę do odśpiewania hymnu
narodowego. Piegusek z bijącym sercem słuchał,
jak najmłodsi uczniowie śpiewają cztery zwrotki
hymnu-głośno, wyraźnie i dostojnie. 
BRAWO!
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Karolina i Mateusz Dyc

„Tolerancyjnym być”
Słyszysz?
Może dociera do Ciebie ciche zegara tykanie...
A czy ten, który nie słyszy zasługuje na palcami
wytykanie?
Widzisz?
To wspaniale, że piękny świat dostrzegać możesz.
A czy gorszy jest ten, który świat widzi w czarnym
kolorze?
Jesteś sprawny fizycznie? Biegasz, strzelasz gole
prawą czy lewą nogą?
A czy ten, który jeździ na wózku nie może przyjaźnić
się z Tobą?
Popuść wodze wyobraźni!
Tworzymy jeden świat - jak siostra i jak brat.
Jeśli będziemy dla siebie życzliwi, to wszyscy razem
będziemy szczęśliwi!
Świat będzie dla nas rajem, tylko tolerujmy się
nawzajem!

  W związku z Międzynarodowym Dniem Osób
Niepełnosprawnych na poziomie klas 1-3 zostały
zorganizowane następujące przedsięwzięcia: Konkurs
Plastyczny „Tolerancja niejedno ma imię”, zajęcia
warsztatowe dla klas integracyjnych pt. „ Mali
badacze” oraz Konkurs Poezji Niecodziennej.
  Wszystkie działania miały na celu kształtowanie
postaw prospołecznych uczniów oraz naukę
wzajemnej przyjaźni, akceptacji, tolerancji,
wrażliwości i otwartości.
  Poniżej przedstawiamy laureatów konkursów oraz
tekst wiersza zwycięzcy Konkursu Poezji
Niecodziennej, którego autorami są Karolina Dyc 
(mama ucznia ) oraz Mateusz Dyc (uczeń klasy 2a).
  W konkursie plastycznym „Tolerancja niejedno ma
imię” zwycięzcami zostali: I miejsce – Lilianna Marat
klasa 3e oraz Michalina Górka klasa 3b, II miejsce –
Maja Bronowicka klasa 3a oraz Aleksandra
Kocierzyńska klasa 1a,  III miejsce Lena Strzelczyk
klasa 3d oraz Nicola Usiel klasa 2d, wyróżnieni-
Antonina Wojnar klasa 1d oraz Igor Polak klasa 1a. 
  W Konkursie Poezji Niecodziennej I miejsce zajął
Mateusz Dyc z klasy 2a, II miejsce  Kacper
Posadziński z klasy 3e, III miejsce Aleksandra
Kocierzyńska z klasy 1a oraz Zuzanna Posadzińska z
klasy 3e. Wyróżnione osoby  w konkursie to :
Michalina Górka z klasy 3b oraz Aleksandra Twarduś
z klasy 3e.
Wszystkim, którzy wzięli udział w konkursach
serdecznie dziękujemy a laureatom gratulujemy.

Aleksandra Bębas
Katarzyna Idzikowska

     OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA 
             OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
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ŚNIADANIE DAJE MOC

W dniach 21 i 22 listopada zorganizowaliśmy w szkole akcję pod hasłem „Śniadanie daje moc”.
W czwartek 21 listopada uczniowie klas 1-3 obejrzeli przedstawienie pt. „Witaminki dla księżniczki Marcelinki”
przygotowane przez uczniów klasy  3e. Aktorzy wcielili się w role przedstawicieli różnych zawodów
powiązanych z tematyką żywienia np. dietetyka, kucharza i kelnerki. Główną bohaterką była księżniczka
Marcelinka, która uwielbiała słodycze. Tupała, krzyczała i była bardzo niezadowolona, kiedy kucharz odmawiał
podania jej niezdrowego posiłku.  Kucharz pozostał niewzruszony na kaprysy i zachcianki Marcelinki i bardzo
chciał, aby nauczyła się zdrowo odżywiać. W porozumieniu z samym królem – ojcem księżniczki Marcelinki
wezwali na pomoc lekarza dietetyka. Dzięki niemu Marcelinka nauczyła się zasad zdrowego odżywiania. Po
przedstawieniu każdy widz został poczęstowany zdrowym jabłuszkiem. Następnego dnia uczniowie wszystkich
klas przygotowali zdrowe przekąski, którymi podzielili się ze swoimi rówieśnikami.

Ale było PYSZNIE i ZDROWO.  Mniam! Mniam!
Justyna Baron

. .
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          Kto tu bierze, kto tu daje, czyli lekcja 
                            ze Św. Mikołajem !

Dzień przed Mikołajkami, a dokładnie 5 grudnia,
uczniowie klasy 3d pod opieką pani Reginy Szramy
przygotowali nietypową lekcję o Św. Mikołaju.
Głównym celem przedstawienia było przybliżenie
uczniom historycznej postaci Św. Mikołaja, dokładniej
biskupa z Miry, którego czyny i cuda są inspiracją dla
wielu ludzi po dziś dzień. 
Biskup był znany z tego, że chętnie pomagał biednym
i potrzebującym. Od dzieciństwa związane z nim były
cudowne wydarzenia. Dorastając wyrzekł się
rozrywek, polityki i handlu a poświęcił pobożności. Po
śmierci rodziców rozdał cały odziedziczony majątek.
Stawał w obronie pokrzywdzonych. Słynął z wielu
cudów, dzięki którym pomagał bliźnim w potrzebie.
Jego strój składał się z mitry (czapki), alby (białej
szaty) oraz płaszcza, tak więc różnił się od kostiumu
dzisiejszego Mikołaja.

3d

Podczas mikołajkowej lekcji przebrany Św. Mikołaj
przypomniał wszystkim o najważniejszych prezentach
jakie możemy sobie podarować każdego dnia, a są to:
miłość, cierpliwość, czas, pomoc, zrozumienie. 
"To jest tajemnica, co wciąż mnie zachwyca! Ten
ma dużą radość, który coś dostaje, ale większą
ma ten, który coś daje. Ja tylko rozdaję czyjeś
ciche dary i cieszę się dobrocią taką nie do wiary,
co nie czeka na "dziękuję" - ani coś dla siebie.
Taką dobroć niosę do banku - tam w niebie."
Na koniec spotkania każdy otrzymał upominek od
Rady Rodziców naszej szkoły "Odblask SP nr 11"-
Dziękujemy!

                      DAJ SIĘ ZAUWAŻYĆ !
Mały Samorząd pragnie podziękować Radzie
Rodziców, a szczególnie panu Krzysztofowi
Strzelczykowi, który przygotował ciekawą lekcję dla
wszystkich uczniów klas 1 - 3 na temat
bezpieczeństwa pieszych na drodze. Pan Krzysztof
pokazał nam jak działa odblask za pomocą ciekawego
przyrządu "Magicznej Tuby Bezpieczeństwa".
Przećwiczyliśmy również właściwe przechodzenie
przez jezdnię oraz sytuacje, w których ktoś może
potrzebować naszej pomocy podczas przechodzenia
na pasach. Lekcja była inspiracją do zorganizowania
konkursu fotograficznego dla uczniów kl. 1 - 3  "Daj
się zauważyć".

KS
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9 grudnia dzieci z klasy 3a i 3b uczestniczyły 
w świątecznym spotkaniu z Mikołajem z Rovaniemi.
Wraz z wychowawcami i przedstawicielami Urzędu
Miasta Piły spotkali się na pilskiej Wyspie. 
Tam posadziły symboliczne drzewko choinkowe, 
a następnie przystroiły je własnoręcznie
przygotowanymi ozdobami. 
Na koniec miały okazję spotkać się ze św. Mikołajem.
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STROJENIE CHOINKI

. .

. .

W dniu 14 grudnia uczniowie klasy 3e wzięli udział w konkursie dekorowania choinki
bożonarodzeniowej na Placu Staszica. Konkurs organizowany był przez Regionalne
Centrum Kultury w Pile. Uczniowie sami przygotowali ozdoby, którymi udekorowali
drzewko. Dzieciom w strojeniu pomagali niezawodni rodzice i wychowawca.
Udekorowana choinka wyglądała pięknie i wyjątkowo. 
W nagrodę uczniowie otrzymali smakołyki oraz zaproszenie na seans filmowy do kina
„Koral” w Regionalnym Centrum Kultury.

Justyna Baron

. .
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