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Święto kreatywności, odwagi i zabawy

W tym
numerze:

Powrót do szkoły

Sposoby na łatwą 
i szybka naukę!

Sleeveface,
z książką Ci do
twarzy!

MDJO

Certyfikaty DELF
Prim

Działalność RR

Tradycyjnie już 15
września każdego
roku obchodzimy 
w naszej szkole
Międzynarodowy
Dzień Kropki. 
Warto
przypomnieć, że
inspiracją do
tworzenia
przestrzeni na
uczniowską
kreatywność stało
się w wydane w
2003 roku
opowiadanie 
"The Dot" 
Petera H.
Reynoldsa.

Tego dnia mieliśmy
okazję obejrzeć
okolicznościową
gazetkę wykonaną
przez koleżanki i
kolegów z
Samorządu
Uczniowskiego.
Powstała też
szkolna galeria
talentów, a na
lekcjach
wychowawczych 
uczniowie szukali
swoich mocnych
stron.

Jula

Opowiadanie o
małej Vashti oraz
mądrej
nauczycielce, która
uwierzyła w jej
możliwości i talent
stało się bardzo
popularne na całym
świecie. 
Również nasi
nauczyciele
nieustannie
wzbudzają w nas
motywację do
pracy i wyzwalają
naszą kreatywność.
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Powrót do szkoły

Sposoby na łatwą 
i szybką naukę!!!

A już zdarzyło się jednego dnia, że mieliśmy aż 3
kartkówki i to z samych ścisłych przedmiotów.
Czy takie obciążanie uczniów pracą jest
uzasadnione? 
Dopiero omawialiśmy na lekcji historii
 temat dotyczący rewolucji przemysłowej, podczas
której robotnicy walczyli – za św. Benedyktem 
– aby doba każdego człowieka była podzielona 
na 3 strefy: 8 - godzinną pracę, 8 - godzinny relaks
 i 8 - godzinny odpoczynek. Tylko
wtedy organizm ludzki jest wydajny i zdolny do
przyswajania nowych wiadomości.
Mimo to - nam uczniom - funduje się 16 – godzinny
dzień (nauka w szkole, odrabianie zadań domowych,
nauka przedmiotowa), nie pozostawiając już czasu 
na relaks. 
A ja tak kocham piłkę nożną! I chciałbym mieć czas,
żeby w nią pograć razem z kolegami także 
w tygodniu!

Dominik

Naprawdę wolę uczyć się w szkole, spotykać się 
z koleżankami i kolegami w życiu realnym, widywać
innych nie przez internet! 
Dlatego nie lubię ograniczeń związanych z pandemią i
nie mogłem doczekać się aż wrócę do szkoły!
Niestety, radość ta została zakłócona przez
przeładowany plan lekcji. Tylko raz kończę lekcje o
godzinie 14:45, trzy razy o 15:40, a jeden raz mam aż
9 lekcji od 8 do 16:35! To nie do uwierzenia! 
Moja mama mówi, że mam gorzej niż pracownik,
który może pracować w ciągu doby tylko 8 godzin, bo
tak stanowi kodeks pracy.
Tymczasem ja, jak i moje koleżanki i koledzy, nie tylko
mamy 37 godzin lekcji tygodniowo, to jeszcze musimy
odrabiać długie zadania domowe w domu, 
no i uczyć się z lekcji na lekcję. Przyswajanie
materiału, zwłaszcza nowego, jest czasochłonne i 
trzeba na to poświęcić kilka godzin dziennie.

Po pierwsze, dużo łatwiej uczy się w
uporządkowanym stanowisku pracy tzn. przed nauką
posprzątaj na biurku i w jego okolicach. 
Po drugie, rób estetyczne i ładne notatki, ale pamiętaj,
żeby w trakcie robienia notatek, bardzo dokładnie
słuchać nauczyciela i starać się zapamiętać z lekcji
jak najwięcej. 
To zdecydowanie skróci czas nauki w domu. 
Jeśli będziesz aktywny na lekcjach, to więcej
wyniesiesz z zajęć. Podchodzenie do tablicy,
odpowiadanie na pytania i czytanie tekstów
- to wszystko pomoże Ci utrwalić materiał. 

A teraz sposoby na naukę w domu: 
-ucz się z lekcji na lekcję,
 -podczas czytania podręcznika, zapisuj
najważniejsze informacje, a później ucz się tylko
zapisanych rzeczy,
 -ustal sobie plan nauki, 
-wysypiaj się, 
-znajdź wygodne miejsce do nauki, 
-rozłóż naukę na parę dni przed sprawdzianem,
 -nie zapominaj o przerwach! 
Powodzenia na lekcjach! 

Julka i Kinga

Dużo osób ma problem z nauką na sprawdzian, a jak
wszyscy wiemy, jest ich teraz dosyć dużo. Dlatego
podamy wam teraz parę sposobów na łatwą i szybką
naukę. 
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Tegoroczne certyfikaty DELF Prim rozdane!
Po 4 miesiącach od egzaminu DELF Prim, który po
raz pierwszy odbył się na miejscu bez konieczności
wyjazdu do Poznania. Dotarły wreszcie z Francji
oczekiwane certyfikaty. Jeszcze raz gratulujemy
wszystkim uczniom klas 7 d i 8 d DELF, którzy wzięli
udział w egzaminie międzynarodowym z języka
francuskiego. Niestety kilku osób nie ma na zdjęciach.
Félicitations!

Jolanta Badziąg

.

We wrześniu obchodziliśmy w
naszej szkole Europejski Dzień
Języków Obcych!
Ideą tego święta jest promowanie
różnorodności kulturowej i
językowej Europy jako bogactwa,
które należy pielęgnować i
rozwijać. Uczniowie tworzyli
projekty o artystach
międzynarodowych w języku
niemieckim lub angielskim.
Dzieciom dziękujemy za
zaangażowanie i pamiętajcie
"Angielski to mus, NIEMIECKI
wasz plus".

Marcelina Bujnicka

3. Każdy uczeń może zgłosić do konkursu  jedno
zdjęcie wykonane w dowolnej przestrzeni (szkoła,
dom, ogród, las itp.) z wykorzystaniem księgozbioru
bibliotecznego lub własnego.

4. Fotografie mogą być wykonane  dowolnym
urządzeniem rejstrującym: aparatem fotograficznym,
telefonem komórkowym.

5. Zdjęcia muszą być zgodne z tematyką konkursu.

6. Prace należy przesyłać w formie elektronicznej 
(w formacie JPEG) na adres mailowy:
niecodzennikszkolny@gmail.com  do  28.11.2021 r.

7. W wiadomości proszę podać dane: imię i nazwisko
autora zdjęcia, klasa.
8. Zdjęcie powinno być wykonane samodzielnie i
opatrzone tytułem.
9. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

Ewa Wyrzykowska

Zasady konkursu:

1. Konkurs jest adresowany dla uczniów klas 7.

2. Jego przedmiotem jest wykonanie zdjęcia osoby 
i książki metodą sleeveface.

.
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Rada Rodziców

REDAKCJA WYDANIA: 
Jula, Julka, Kinga, Dominik, p. J. Badziąg, p. M. Bujnicka, p. E. Wyrzykowska, RR

OPIEKUNOWIE:
Karolina Strógarek, Karolina Pawłowska

niecodziennikszkolny@gmail.com
niecodziennikszkolny.wordpress.com

Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej
nr 11 w Pile corocznie wspiera finansowo zakup

książek do biblioteki szkolnej oraz gier i materiałów
plastycznych do świetlicy. Dodatkowo w ubiegłym

roku szkolnym udzieliła pomocy materialnej na rzecz
remontu szkolnej biblioteki oraz współfinansowała

kupno tac do stołówki szkolnej. Dzięki zaangażowaniu
rodziców i ich nieocenionym wsparciu, podejmowane

są działania, aby wszystkim przyjemniej się
pracowało.

.Szkoła Podstawowa nr 11 w Pile wzbogaciła się 
o 15 nowych kompletów kijów do nordic walkingu, 
w tym 5 zakupionych przez Radę Rodziców.

Rada Rodziców stara się finansowo wspierać
inicjatywy zgłaszane przez uczniów, rodziców i

nauczycieli.
We wrześniu doposażono sale lekcyjne w sprzęt

multimedialny, a pracownie przedmiotowe w
urządzenia drukujące i kopiujące.

Sale 104 i 118 zostały wyposażone w nowe projektory
– modele: Epson EB- X11 i Epson EB -465i wraz z

oryginalnym uchwytem ściennym i pisakiem
interaktywnym.

Natomiast urządzenia typu Xerox zostały
zainstalowane: jedno w pracowni komputerowej, a

drugie w pomieszczeniu biblioteki szkolnej dla
uczniów klas 7-8.

Wkrótce poinformujemy o kolejnych
przedsięwzięciach Rady Rodziców działającej przy
Szkole Podstawowej nr 11 w Pile, które mają służyć

wszystkim uczniom i umożliwiać im łatwiejszą,
przyjemniejszą i bardziej efektywną edukację.

RR
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