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JESIEŃ ZAGLĄDA PRZEZ OKNA NA SZKOLNE
KORYTARZE

2d

B.K.

IDĄ JESIENNE
CHŁODY...
JESIENNA MODA W WYKONANIU
KLASY 3d.
,,Wiatr" D. Gellner
Tam za lasem, tam za górką
wiatr dokuczał małym chmurkom.
Aż się chmurki rozpłakały
i deszcz padał przez dzień cały.
Takiej pogody możemy spodziewać się każdego listopadowego
dnia. Pamiętajcie, żeby ubierać się stosownie do tego, co
widzicie za oknem. Witajcie czapki i szaliki! Wiwat parasolki!
3d

B.K.
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JESIEŃ ODWIEDZIŁA ŚWIETLICĘ SZKOLNĄ.
DZIECI WZIĘŁY UDZIAŁ W KONKURSIE NA
WIZERUNEK PANI JESIENI.
Świetlicowy Konkurs Plastyczny „Pani Jesień”
Tematem przewodnim konkursu plastycznego, organizowanego
w naszej szkolnej świetlicy, była nasza piękna Pani Jesień.
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Magiczna wyobraźnia naszych
zdolnych uczniów wygląda tak...

Nasi zdolni uczniowie klas I-III mogli wykazać się swoją kreatywnością i
wykonać prace plastyczne, dowolną techniką, używając swojej
wyobraźni :)
Spośród wielu ciekawych prac, trudno było wyłonić te najpiękniejsze,
z najciekawszym pomysłem i wykonaniem. Dzieci bardzo się
zaangażowały i widać było ich trud, jaki włożyły w realizację swojego
pomysłu.
I miejsce otrzymał Paweł Kędzierski z klasy IIc, który wykonał Panią
Jesień z plasteliny.
II miejsce zajęła Maja Antonowicz z klasy II a, która do wykonania swojej
pracy, wykorzystała liście.
III miejsce zajęły Zosia Jagodzińska z klasy II d oraz Zuzanna Łyszyk
z klasy II e
Wyróżnienia zostały przyznane:
Leonowi Drzewickiemu z klasy I c, Oliwii Wilczyńskiej z klasy II d, Nadii
Januzik z klasy II a, Orianie Sobczyk z klasy II a, Sebastianowi
Czajkowskiemu z klasy III d, Aleksandrowi Baczyńskiemu z klasy III a.
Notatkę przygotowała p.Agata Zbierajewska
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KRÓLOWA
JADWIGA
- PATRONKA
SP 11 W PILE

Święta Królowa Jadwiga, gdyby
dzisiaj żyła obchodziłaby imieniny
15. października.
Z tej okazji życzymy Jej radości
z patronowania naszej szkole.
Niech każdy uczeń napawa ją
dumą. Niech nasze roześmiane
twarze dają jej poczucie, że nauka
jest ludziom potrzebna i pomaga
nam w życiu.
Ona bardzo wspierała naukę.
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Nasz Papież - Jan Paweł II
Żył w latach 1920 - 2005
Lata Pontyfikatu 1978 - 2005
Trochę historii…
44 lata temu, 16 października 1978 roku wybrano na
papieża naszego rodaka kardynała Karola Wojtyłę.
Wybór Polaka był wielkim wydarzeniem na całym
świecie, a szczególnie w Polsce. Na pamiątkę tego
wydarzenia od roku 2001 obchodzony jest w polskim
Kościele Dzień Papieski, jako wyraz wdzięczności,
łączności duchowej z Ojcem Świętym - Janem
Pawłem II. Każdy Dzień Papieski ma swoje hasło.
W tym roku hasłem są słowa „ Blask Prawdy”. Jest to
tytuł jednej z ważniejszych encyklik papieża Jana
Pawła II.
Teraźniejszość…
W naszej szkole, również i my chcemy uczcić pamięć
wielkiego Polaka, Jana Pawła II, świętując Dzień
Papieski.

Na głównym holu naszej szkoły, można było zobaczyć
piękną wystawę o Janie Pawle II. Wystawa
przygotowała p. Elżbieta Martka. Równolegle
z wystawą uczniom i nauczycielom towarzyszyły
barwy papieskie ( biała i żółta). Wszyscy uczniowie
i nauczyciele ubrani w barwy papieskie otrzymali
nagrodę, którą był różaniec. Nad całością Dnia
Papieskiego czuwała p. Elżbieta Martka. Uczniowie
i nauczyciele chętnie włączyli się do akcji.
Przyszłość…
Przed nami jeszcze kolejne Dni Papieskie - już za
rok. A wcześniej - w kwietniu – Teatr kamishibaj
o Papieżu, jakiego nie znacie. Zapraszamy także na
wystawę o Janie Pawle II, którą przygotują uczniowie
klas 1-3.
Notatkę opracowała p. Regina Szrama
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Pamiętamy o zmarłych
- odwiedzamy cmentarz

W czwartek – 27 października, tuż przed dniem
Wszystkich Świętych uczniowie z klasy 3b wraz
z paniami wybrali się na zabytkowy cmentarz
położony na osiedlu Zamość przy alei Powstańców
Wielkopolskich .

Głównym celem wycieczki było zaopiekowanie się opuszczonymi
grobami oraz zapalenie na nich zniczy przyniesionych przez dzieci.
Wyposażeni w grabie wszyscy wzięli się do pracy. Ponadto dzieci miały
okazję przyjrzeć się pracy ludzi przed świętem zmarłych, którzy myli
groby swoich najbliższych, układali wiązanki i z zadumą zatrzymywali się
nad grabami swoich bliskich.
Wyjście na cmentarz było poprzedzone prezentacją dotyczącą miejsc
pamięci narodowej w Pile i najbliższej okolicy. Dzieci przygotowały
informacje na temat miejsc spoczynku żołnierzy i ludzi, którzy zginęli za
Ojczyznę.
Notatkę przygotowała p. Aleksandra Bębas
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Opisy miejsc pamięci na ziemi
pilskiej zrobili Krzysztof Murach
i Barbara Trembo z klasy 3b.
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