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                Jak listopad ciepły – marzec mrozem przewlekły. 
 
Gdy listopad mroźny, to lipiec niegroźny. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

    W numerze: 

     Kalendarium – co się dzieje w Jedenastce? 

    Obchody Święta Niepodległości. 

    Nasze pasje i zainteresowania. 
      

   Co nas czeka?                             

     Ważne rady w trudnym czasie. 

     Odrobina humoru. 
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KALENDARIUM: 

Jesień w Jedenastce wcale nie jest nudna 

Oto, co wydarzyło się w naszej szkole w pierwszych miesiącach roku szkolnego: 

1 września po długiej nieobecności wróciliśmy do  szkoły. Z radością witaliśmy 

się z dawno niewidzianymi kolegami i nauczycielami. 

Jako szkoła promująca zdrowie będziemy realizować nasz własny projekt 

prozdrowotny pod nazwą „Dbam o siebie i innych”. 

Rozpoczęliśmy projekt Erasmus+ „Be an Artist to Save the Planet”. Uczniowie 

klas VII i VIII wysłuchali ciekawej prelekcji nt. zanieczyszczenia środowiska, zaś 

szóstoklasiści z plastikowych butelek wykonali instalację przedstawiającą kulę ziemską. 

Uczniowie klas trzecich posadzili wokół szkoły drzewa iglaste. 

Najmłodsi zostali pasowani na ucznia, a najstarsi pojechali na wycieczki w Pieniny 

i Beskidy. 

Wspólnie świętowaliśmy Dzień Chłopaka, a młodsi bawili się podczas 

Światowego Dnia Postaci z Bajek. 

Wybraliśmy nowy samorząd uczniowski. 

Braliśmy udział w licznych akcjach przygotowanych z okazji Dnia Języków 

Obcych oraz Światowego Dnia Mycia rąk. 

Świetlica szkolna dbając o piękno naszej planety przystąpiła do projektu „Szkoła z 

imPETem”. 
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                              TYDZIEŃ DLA POLSKI 
     W związku ze Świętem Niepodległości, które obchodziliśmy 11 listopada, 

uczniowie w ciągu całego tygodnia podejmowali się różnych zadań, by uczcić ten ważny 

dzień. Ze względu na ograniczenia związane z troską o zdrowie i bezpieczeństwo, 

zamiast tradycyjnych form, starsi i młodsi wykazali się dużą pomysłowością.  

                                                   Justyna Grądkowska kl. VIIC                  Maja Cibis kl. IVB                                                                   

Justyna Czakańska kl. VIA                                        

  Uczniowie przypomnieli znaczenie symboli i barw narodowych – wywiesili flagę, 

udekorowali swoje okna biało-czerwonymi elementami.   
 

                     
      Paulina Łaba kl. VIC                         Kinga Duda kl. IVB                     Wiktoria Delost kl. IIC 
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 Spędzili ten świąteczny czas na spacerach z rodziną, odwiedzając znane miejsca, 

pomniki (oczywiście przestrzegając pandemicznych rygorów) oraz śpiewając hymn.   

                                                  Alicja Górska kl.IIIA 

                                                                     Małgosia Górska kl.IVB 

                                                                          Michał Górski kl.VIIC 

                                                                 
           Laura Kotusz kl. IVB                                                                              Mikołaj Sidoruk kl. IVB  

                                                                                                                             Julia Sidoruk kl. VIC 

                                                                                                                   

 Przygotowali wspólnie z rodziną tradycyjną, polską potrawę lub danie w barwach 

narodowych (aż żal, że nie możemy skosztować takich przysmaków…) 

                                                                     

                                                                              
  Aleksandra Sapińska kl. IB  

                                                                                                                        Mateusz Kachel kl. VIIC 

                                                                  

                                                                  domowe ptysie  

                                                            Zuzi Wojciuch kl. VIA 
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NASZE PASJE I ZAINTERESOWANIA 

GORĄCO POLECAM! 

     Niektórzy twierdzą, że czytanie książek obecnie jest już passé – niemodne. Choć 

może niektórzy nie uwierzą, ale wśród współczesnej młodzieży są i tacy, którzy w 

wolnym czasie czytać lubią i się tego nie wstydzą. Oprócz wielu zainteresowań, także 

komputera, chętnie spędzają wieczory z lekturą.  

     W „Gorąco POLECAM!” będziemy przedstawiać ciekawe propozycje książkowe  

i przekonywać Was, że CZYTAĆ NAPRAWDĘ WARTO! 

       

    
     Będąc jakiś czas temu w księgarni natknęłam się na bardzo ciekawą serię. Jest to 

trylogia pod tytułem: "Niezwyczajni" Jennifer Bell. Opowiada ona o przygodach Ivy 

oraz Sebastiana Sparrow'ów w krainie zwanej Lundinor. Fabuła pierwszej części - 

Tajemniczej Monety - kręci się wokół porwania ich rodziców. Natykając się na Valiana, 

intrygującego nastolatka, wyruszają na pomoc swej rodzinie i odkrywają tajemnice ich 

krewnych oraz Lundinoru.  

? Kogo tam spotkają?  

? Co z tym wszystkim ma wspólnego ich babcia?  

? Czym jest tajemniczy Lament?                                

 

Tego dowiecie się czytając tę serię.  

 

    "Niezwyczajni" jest dobrą lekturą na ćwiczenie wyobraźni. Opowiada o tym, jak 

przedmioty z naszego świata mogą zostać wykorzystane w całkowicie inny sposób.  

Jeśli nie boicie się ryzyka oraz posiadacie zdolność do fantazjowania, ta trylogia została 

stworzona specjalnie dla was! 

                                                                  

                                                                 Gorąco polecam, Ewa Pyzanowicz z klasy VI C 
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CO NAS CZEKA… 

                              TYDZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI 

    Już w przyszłym tygodniu rozpoczynamy Tydzień Życzliwości  

pod hasłem: 

„Uwierz w siebie – otocz życzliwością siebie i innych” 

     Zachęcamy Was do aktywności poprzez realizację różnych zadań, 

szczegóły poznacie na lekcjach z wychowawcą. Będzie to inny Tydzień 

Życzliwości niż do tej pory, bo w formie online, ale dzięki Waszemu 

zaangażowaniu będzie udany.                                                

Chętni uczniowie mogą wykonać zadania dodatkowe (za które, będzie można 

otrzymać punkty z zachowania). 

• Klasy I-III - Wytnij serce, a w środku napisz lub narysuj coś, co możesz 

zrobić dla osoby najbliższej w Twoim domu.  

• Klasy I-IV - Konkurs plastyczny „Mój przyjaciel Miś”.  

• Klasy IV-VIII - Zapisz w pionie swoje imię na kartce lub komputerze,  

a następnie do każdej litery dopisz swoją zaletę. Zrób zdjęcie pracy. 

• Klasy V-VIII - Znajdźcie przykłady ludzi – pozytywnych bohaterów  

i bohaterek codziennego życia, osób znanych z Waszych ulubionych mediów 

społecznościowych, ale także postaci z książek czy filmów. W kilku zdaniach 

uzasadnijcie swój wybór.                                        

  
UDANEGO TYGODNIA! Koordynatorzy Tygodnia Życzliwości  
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JUŻ NIEDŁUGO  

       Andrzejki to wieczór wróżb odprawianych w wigilię św. Andrzeja, czyli noc z 29 

na 30 listopada. Według dawnych wierzeń ta noc miała magiczną moc, uchylającą wrota 

do nieznanej przyszłości. Dawniej panny chciały dowiedzieć się, kiedy wyjdą za mąż. 

Dziś zarówno dziewczęta, jak i chłopcy, dzieci i dorośli, bawią się żartobliwymi 

wróżbami, najczęściej na wspólnie organizowanych imprezach. 

      Choć aktualna sytuacja nie pozwala na huczną zabawę, każdy w domowym zaciszu 

wspólnie z rodzeństwem i rodzicami, może urządzić taki wieczór pełen magii i wróżb. 

   A oto przykłady: 

Każda dziewczyna lub chłopak biorą kość (lub inny smakołyk) i kładą ją w pokoju, w 

dowolnie wybranym miejscu. Następnie do pokoju wpuszcza się psa. Ta osoba, której kość 

zostanie pierwsza wybrana, może się szykować do ślubu. W przeszłości, co sprytniejsi, 

smarowali swoje kości tłuszczem, aby dodatkowo zachęcić czworonoga. 

Innym sposobem wywróżenia szybkiego zamążpójścia jest zabawa z butami. 

Uczestnicy zabawy ustawiają buty z lewej nogi jeden za drugim, po czym ostatni przestawiają 

na początek tak długo, aż pierwszy but nie dotknie progu. Dziewczyna, której but pierwszy 

„dojdzie” do progu, najszybciej wyjdzie za mąż. 

Można też podłożyć pod trzy filiżanki: monetę, listek i obrączkę. Czwarta filiżanka 

powinna być pusta. Po przemieszaniu ich, wybiera się jedną. Jeśli się natrafi na monetę, wróży 

to bogactwo. Listek przepowiada miłość, obrączka – zamążpójście. Pusta filiżanka oznacza, że 

w nowym roku nie wydarzy się nic ważnego. 

A jak poznać imię przyszłego małżonka lub żony? Należy włożyć pod poduszkę 

karteczki z wypisanymi imionami, dziewczęta piszą imiona chłopców; chłopcy dziewcząt. 

Rano, po przebudzeniu, wyciąga się jedną z karteczek i odczytuje imię ukochanej osoby. 

                                                                            (pomysły zaczerpnięte ze strony SuperKid.pl) 
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WAŻNE RADY W TRUDNYM CZASIE 

ZASADY NAUKI ZDALNEJ 
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OCZYWIŚCIE PAMIĘTAJCIE O PODSTAWOWYCH ZASADACH HIGIENY  

I POSTĘPOWANIA, BY USTRZEC SIEBIE I BLISKICH  

 

PRZED ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM 
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A NA KONIEC 

ODROBINA HUMORU☺☺☺ 

 

 

☺Pięta Achillesa to miejsce, które jest wrażliwe na śmierć. 

☺Po bitwie na polu grunwaldzkim zostało więcej    

    nieboszczyków niż przyszło. 

☺Baca bardzo długo gadał turystom, że milczenie jest złotem. 

☺Wszystkie grzyby są jadalne, ale niektóre tylko jeden raz. 

☺Król Waza, jak sama nazwa wskazuje, lubił zupę. 

 

         

Mamy nadzieję, że spodobał Wam się ten 

numer gazetki. Jeśli macie swoje propozycje, o 

czym chcielibyście przeczytać następnym 

razem lub sami macie ochotę napisać artykuł  

i pochwalić się czymś wyjątkowym  

CZEKAMY NA WIADOMOŚĆ 

ta gazetka to  

MIEJSCE DLA WAS I O WAS! 
adres do kontaktu: az@sp11katowice.pl 


