Szkoła Podstawowa nr11
Królowej Jadwigi 2
64-920, Piła

Numer 3 11/21
ORGANIZATOR
PROJEKTU

www.juniormedia.pl

W tym
numerze:
Plusik dla Ciebie!powiedzonka
naszych
nauczycieli.
List
Przewodniczącego
Rady Rodziców
Oj działo się,
działo..

.

.

#Razem dla lasu

26.10.2021 roku
uczniowie klasy 4d
ze Szkoły
Podstawowej nr 11
im. Królowej
Jadwigi w Pile
wraz z opiekunami
p. Karoliną
Strógarek
i p. Barbarą
Trusiewicz
włączyli się

do akcji
odnawiania lasu
w Nadleśnictwie
Runowo, który
został zniszczony
po huraganie
w 2017 roku.
Czwartoklasiści
ochoczo
sadzili
las sosnowy,

a rekordzistom:
Antkowi
i Stefanowi udało
się posadzić
aż 150 młodych
drzewek.
Wszyscy
uczestnicy tej
niezmiernie
ważnej akcji
obiecali,

że za kilkadziesiąt
lat pokażą "swój"
las dzieciom i
wnukom.
Dziękujemy Leroy
Merlin- sklep w Pile
oraz Nadleśnictwu
w Runowie za
umożliwienie
udziału w tym
przedsięwzięciu.

Ile lat rośnie las?
To niezwykle
trudne pytanie
zadaliśmy Panu
leśniczemu, który
pomagał nam
sadzić las
sosnowy.
W zależności od
gatunku od kilku
do kilkunastu lat,
jedno drzewo może
stać się początkiem
lasu. Mamy
nadzieję, że nasze
sadzonki przetrwają
i staną się
sosnowym borem.
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Plusik dla ciebie!
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowaliśmy krótką audycję radiową, podczas której
zaprezentowaliśmy teksty naszych nauczycieli. Jeśli nie słyszeliście lub nie zrozumieliście
powiedzonek, macie teraz okazję zapoznać się z tekstami naszych pedagogów.
Czy cię Pan Bóg opuścił?!

Teraz czas na przykład „i” jak
„Dominik”.

Tak wiem, lubicie czerstwy chleb.
Dawidzie, przesiądź się do przodu,
bo pan Maks cię rozprasza.
Bardzo dobrze, siadaj, 1 :).

To będzie zdrowy piesek.
Ten, kto będzie miał najwyższy
wynik z kartkówki dostanie naklejki
z Biedronki.
Nie wychodźcie z sali, jeszcze
zadanie domowe!

Ten, co się w wybielaczu wykąpał.
Stasiu, ja ci mogę dać nawet 10
groszy, ale się ucz na lekcji!
Historia lubi zataczać koło.

Widzisz mnie?

O jak ładnie i jak czysto.
Ja poczekam, mamy czas!
Plusik dla ciebie.

- Ale klasa, nie podpowiadajcie!

Suchy pastel.

- Proszę pani, my nie
podpowiadamy, to są głosy
wewnętrzne.

Ciiisza! Dzieci ja nie chcę Was
uciszać, ale ja jestem jedna a Was
jest 23.

Wiecznie w tej klasie jest szum –
no po prostu nie da się pracować!
Jakbym weszła to tej klasy z
zamkniętymi oczami, od razu
wiedziałabym, że to wy!

- Dzień dobry, dzieci lekcje zacząć
czas!
- Dzień dobry Pani już najwyższy
czas!

Szkoła jest apolityczna.
Na mojej lekcji się nie pije! Jak
będzie 35 stopni i pustynia, to
wtedy. To ja powinnam pić, bo
mówię!
Panie Marcelu, a co ty się tak
pochylasz nad panem
Stanisławem jak mężczyzna nad
dekoltem?
Angielski to mus, niemiecki to twój
plus.
Pysie – lubisie :)
Kacper, a pamiętasz jak zawsze w
pierwszej ławce siedziałeś i rączka
ciągle w górze?
Spadła ci ocena, chyba się
zakochałeś.
Otwieramy zeszyty i piszemy
przetłumacz.

Nie no dzieci…
- Hey, hey, hey!
- let’s play!
Może to pytanie trochę nie na
miejscu, ale macie ładowarkę?
Biegaliście po schodach? To dobre
ćwiczenie na pośladki!
Jestem Magicznym SpongeBobem
Ja też lubię słodycze, ale wiecie.
Rozumiecie, co mówię?
Klasa 7d zrobiła to w 5 minut a wy?

Nie siedź tak na ziemi, bo sobie
pupkę przeziębisz.
Dostajesz 1 za brak wizytówki.
Brak gumki do włosów to
nieprzygotowanie do lekcji.
Tymek, a jak cię tak interesują
zakazane substancje, to ja tu
może zaproszę twoich rodziców?

Brawo Jasiu.
Zebrała Marysia
A to pójdzie do gazetki :)

Zrobić, ale się nie narobić.
Do odpowiedzi idzie numer 15
dodać 3 jak moje trzy koty,
podzielić przez liczbę dzieci
mojego brata…

- A czego dzisiejsza młodzież
słucha?
- Young Leosi, proszę Pani :)
Moje ciasteczko, zademonstruj
proszę.

„Podjarał się” ? A czemu używasz
słownictwa jak Kazik spod budki z
piwem?
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List Przewodniczącego Rady Rodziców

Oj działo się, działo…

Szanowni Państwo,
stało się już tradycją, że Rada Rodziców wraz
z Samorządem Uczniowskim Szkoły Podstawowej
nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile organizuje w grudniu
„Świąteczny Konkurs Wiedzy” dla uczniów. Konkurs
jest połączony ze zbiórką cegiełek
na wsparcie działalności Rady Rodziców.
W ubiegłych latach udało się nam zorganizować
niezapomniany i pełen atrakcji festyn z okazji Dnia
Dziecka dla ponad 1000 uczniów naszej szkoły oraz
zakupić sprzęt multimedialny do sal lekcyjnych.

W związku z tą inicjatywą poszukujemy sponsorów i
darczyńców, którzy pomogą/nam uatrakcyjnić konkurs
nagrodami. Z doświadczenia wiemy, że nawet
drobna nagroda wywołuje wielką radość dzieci.
Każda zakupiona w konkursie cegiełka będzie
nagradzana prezentem.
Wszystkie cegiełki wezmą udział w losowaniu
atrakcyjnych nagród głównych.
Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na wsparcie
działalności Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 11 w Pile.
Bez wsparcia z Państwa strony konkurs niestety nie
odbędzie się.

I to wcale nie "za górami, za lasami, za siedmioma
rzekami...", ale w naszej szkole. Początek roku
szkolnego w klasach I-III realizujących program „Hallo
Deutsch” - objęty patronatem Prezydenta miasta Piły
Pana Piotra Głowskiego - upłynął na poznawaniu
twórczości braci Grimm. A że Wilhelm i Jacob rodzeni bracia, pisarze i uczeni niemieccy, którzy dużą
część swoich dzieł publikowali wspólnie - należą do
ulubionych autorów naszych najmłodszych uczniów,
to zaproponowany projekt realizowano wyjątkowo
aktywnie.To był czas poznawania biografii braci
Grimm, wspólnego czytania ich niezwykłych baśni,
oglądania współczesnych adaptacji filmowych, zabaw
integrujących klasy oraz kreatywnego myślenia.Dzieci
mogły się przebierać za ulubione postaci baśniowe,
tworzyć ilustracje oraz okładki do najchętniej
czytanych utworów, a także bawić się w dziennikarzy.
Nie zabrakło zadań promujących czytelnictwo metodą
booktalking - uczniowie przynosili swoje ulubione
baśnie i przekonywali koleżanki oraz kolegów do ich
przeczytania.
Marcelina Bujnicka

Z góry dziękujemy za zrozumienie i pomoc.
Z poważaniem,
Dariusz Kuźniacki
Przewodniczący Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 11
Tel. 607 152 540
Email: dariusz.kuzniacki@gmail.com
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Ufajmy nauce i nie wierzmy w fake newsy
Na temat koronawirusa SARS-CoV-2 i zwalczających go szczepionek krąży bardzo dużo mitów i fake
newsów. Wywołują one panikę, która utrudnia ludziom podejmowanie racjonalnych decyzji.

Wciąż trwają prace nad lekami na
COVID-19. Badane są różne
mechanizmy, które mogłyby
hamować rozwój choroby u osób
już zakażonych. Jeśli kochamy
naszych bliski, przyjaciół, jeśli
ważni są dla nas inni to naszym
obowiązkiem jest ich chronić. Za
10 lat wirus pewnie będzie wśród
nas, ale nie będzie powodował
cięższej choroby niż zwykłe
przeziębienie. To dlatego, że dzięki
szczepieniom nabędziemy
odporność.
Od początku pandemii tak wiele
rodzin cierpiało i cierpi do dziś po
stracie najbliższych, często tylko z
tego powodu, że ktoś uważa, że
pandemia to wymysł, maseczki nie
chronią, a szczepienia powodują,
że „ktoś” – bliżej nieokreślony,
chce nam wszczepić „chipa”.
Najzabawniejsze jest to, że takiego
„chipa” każdy z nas nosi przy sobie
i to z własnej, nieprzymuszonej
woli– a jest to nasz własny telefon
komórkowy.

Dlaczego wierzymy teoriom
spiskowym szerzonym przez
nieodpowiedzialne osoby? Może
dlatego, że łatwo uwierzyć w coś
co nie wymaga od nas wysiłku,
zgłębienia wiedzy, jest proste.
Dlaczego nie słuchamy
autorytetów? Naukowców?Mają
oni nie tylko ogromną wiedzę, ale
też praktyczne doświadczenie w
pracy naukowej nad
koronawirusami i z technologią
mRNA.
MIT:
szczepienie może spowodować
chorobę
PRAWDA:
u osoby zaszczepionej, gdy dojdzie
do ataku wirusa, to wojsko – czyli
limfocyty T – są już na to
odpowiednio przygotowane i
wyszkolone. Dzięki temu mogą
szybko rozpoznać i zniszczyć
wirusa

MIT: mRNA pochodzące ze
szczepionki może zintegrować się
z genomem osoby zaszczepionej.
PRAWDA: mRNA nie może
przedostać się z cytoplazmy do
jądra komórkowego, gdzie
znajduje się DNA. Struktury te nie
mają więc żadnej szansy, żeby się
spotka.
·MIT: szczepienie nie zbuduje
odporności, mamy w organizmie
„kawałki” wirusa.
PRAWDA:
- odporność uzyskiwana po
szczepieniu jest budowana
analogicznie do odporności, która
wytwarza się podczas infekcji. Ale
szczepienie nie powoduje takich
zniszczeń i długofalowych
konsekwencji, jakie niesie ze sobą
infekcja.

WNIOSEK :
chcemy być bezpieczni, zdrowi, chronić
bliskich- bądźmy odpowiedzialni,
szczepmy się !
Agata

REDAKCJA WYDANIA:
Agata, Julka, Marysia, p. M. Bujnicka, RR
OPIEKUNOWIE:
Karolina Strógarek, Karolina Pawłowska
niecodziennikszkolny@gmail.com

niecodziennikszkolny.wordpress.com

