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,,Za każdym sukcesem stoi
płonąca, wręcz nieugaszona
motywacja”

JAK GŁOSOWAĆ ?

•

oddanie głosu jest możliwe wyłącznie w terminie określonym od 01 czerwca do 07
czerwca

•

aby oddać ważny głos nasz film należy:

Otworzyć stronę pod adresem:

https://pho3nix-kids.com/polska/pho3nix-active-school/

film znajduje się pod nr 52, ale szybciej
możemy go znaleźć wpisując na pasku
Jarosław

•

kliknąć w przycisk „Głosuj” zlokalizowany pod pracą;

•

podać adres e-mail, na który ma zostać wysłany link aktywacyjny potwierdzający
udział w głosowaniu, a następnie kliknąć przycisk “Głosuj”;

•

otworzyć pocztę i kliknąć w link potwierdzający

•

po kliknięciu w link potwierdzający oddany głos zostanie zaliczony

ZACHĘCAM DO GŁOSOWANIA / BM /

Sportowa Olimpiada Przedszkolaków
,,Mam wybór – wybieram sport” to hasło wydarzenia, jakie miało 31 maja na miejskim stadionie. 5 i 6-letnie dzieci ze wszystkich miejskich
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych udowodniły, że wybierają sport,
uczestnicząc w I Olimpiadzie Przedszkolaków
Przedszkolaki rywalizowały w pięciu
konkurencjach sportowych: skoki w dal,
biegi na 60 m, biegi sprawnościowe z
przeszkodami, pchnięcie kulą, piłka
nożna. Ale nie rywalizacja była tego
dnia najważniejsza, a dobra zabawa.

Po uroczystym otwarciu przyszedł czas na sportowe
zmagania, a przede wszystkim na dobą zabawę z
lekką nutką rywalizacji. Dzieci niesione niesamowitym dopingiem pokonywały kolejne wyzwania.
Wszyscy zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi ukończyli
zawody, a najlepsi w poszczególnych kategoriach
otrzymali puchary. Wielką rolę tego dnia odegrali
nie tylko zawodnicy, ale również kibice, którzy
wspierali i motywowali swoje drużyny, ale również
walczyli o tytuł Najlepiej Kibicującej Drużyny oraz
Najlepszego Hasła Sportowego.

Udział w olimpiadzie
przysporzył dzieciom
wiele pozytywnych
emocji a medale wywołały uśmiech na twarzach zawodników. Bo z
tej Olimpiady nikt nie
wyszedł bez medalu,
każdy z przedszkolaków
został uhonorowany złotym medalem

Real Madryt pokonał Liverpool w finale Ligi Mistrzów 1:0 i może się cieszyć z czternastego pucharu!
Piłkarze Carlo Ancelottiego oddali tylko jeden celny
strzał, ale to wystarczyło do zwycięstwa. Bramkę na
wagę trofeum zdobył Vinicius Junior. The Reds marzyli o rewanżu za przegrany finał w 2018 r., ale po
raz kolejny muszą pogodzić się z porażką.
The Reds chcieli się zrewanżować na Królewskich za przegrany finał w 2018 r. w Kijowie oraz za porażkę
w dwumeczu ćwierćfinałowym w poprzedniej edycji tych rozgrywek. Z kolei gracze Carlo Ancelottiego
mieli apetyt na ósmy triumf, po raz ostatni zdobyli puchar właśnie w Kijowie, sięgając po niego trzeci raz
z rzędu. Z kolei Liverpool wygrał LM rok później, pokonując w finale Tottenham (2:0).
W sobotni wieczór to piłkarze Jurgena Kloppa byli faworytem
Finałowe spotkanie rozpoczęło się ze sporym
opóźnieniem. Najpierw na stadionie wyświetlono komunikat, informujący o kwadransie, w
kolejnym przekazie zabrakło dokładnej godziny. Powodem były problemy z kibicami, którzy się niecierpliwili, część z nich nie wytrzymała i przeskakiwała ogrodzenie, ścigając się
z ochroną. Ostatecznie spotkanie rozpoczęło
się o godzinie 21:37.

Liverpool — Real Madryt 0:1 (0:0)
Bramki: Vinicius Junior (59.)
Żółte kartki: Fabinho 62.Sędziował: Clement Turpin (Francja)
Liverpool: Alisson — Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Kobate, Virgil Van Dijk, Andrew Robertson —
Fabinho, Jordan Henderson (77' Naby Keita), Thiago (77' Roberto Firmino) — Luis Diaz (65' Diogo Jota),
Mohamed Salah, Sadio Mane
Real Madryt: Thibaut Courtois — Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Ferland Mendy — Casemiro, Toni Kroos, Luka Modrić (90' Dani Ceballos), Federico Valverde (85' Eduardo Camavinga) — Vinicius Junior (90+3' Rodrygo), Karim Benzema

Tegoroczny Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr
11 z Oddziałami Integracyjnymi i Puchar Przechodni „Śladami Bogdana Zająca”, odbył na Stadionie Miejskim im. Mieczysława Haspla. Uroczystego otwarcia turnieju dokonała Pani Dyrektor Ewa Leniar i Bogdan Zając – patron imprezy. W turnieju wzięło udział 8 drużyn z jarosławskich szkół podstawowych: SP2,
SP4, SP5, SP6, SP10, SP11, SP Sióstr Niepokalanek i SMS. Po zaciętej rywalizacji grupowej wyłoniono 4
najlepsze drużyny, które tym
samym awansowały do finału
Powiatowego Turnieju Szkół
Podstawowych
„Śladem
Bogdana Zająca”. który odbędzie się w dniu 15 czerwca.

Ostatecznie finałowe zmagania na I miejsce zakończyła Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego,
Miejsce II wywalczyła nasza reprezentacja SP nr 4,
na III miejscu uplasowała się – SP10 a czwarte zajęli
gospodarze turnieju IV – SP11.

Puchary, medale, dyplomy i nagrody i upominki
wręczali: dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu Ewa Leniar
oraz absolwent SP nr 11 i Honorowy Obywatel
Miasta Jarosławia Bogdan Zając.
Nasza reprezentacja wystąpiła w
składzie:
Maciej Szczepański, Kamil Słomiany, Bartosz Dworak, Hubert
Gilarski, Ksawery Rokoszyński,
Wiktor Dyjak, Marcel Mamrak,
Mikołaj Blok, Alex Dryla, Mateusz Sobuś, Radosław Dudek,
Kacper Rachwalski.
Gratulujemy i życzymy udanego
startu w finale powiatowym.

SZKOLNE IGRZYSKA SPORTOWE

W dniu 12 maja 2022 r na stadionie miejskim im. M. Haspla przy pięknej i słonecznej pogodzie młodzież
ze szkół podstawowych nr 2, 4, 5, 6 i 11 rozegrała zawody w drużynowej szkolnej lidze lekkoatletycznej.
Blisko 100 zawodników w kategorii dziewcząt i chłopców rywalizowało w 9 konkurencjach lekkoatletycznych. Po podliczeniu punktacji drużynowej okazało się, że nasze drużyny zajęły: II miejsce w kategorii
dziewcząt i III miejsce w kategorii chłopców . Zanotowano także nowe rekordy szkoły w kategorii Igrzysk
Młodzieży szkolnej oto one: 100 m Gilarski Hubert 13,42 / 300 m Rokoszyński Ksawery 43,68 /
Skok wzwyż Szczepański Maciej 160 cm / Osada Karolina 125 / Rzut oszczepem Krzanowski Filip
20 m / Pchniecie kulą Klisko Szymon 7,66 cm / Łajtar Olga 6,90 cm / Sztafeta 4x 100 chłopców
53,34 / /600 m Piwowar -Paluch Milena 2,15,03 / Skok w dal Amelia Pukalska 3,80 cm/
W dniu 17 maja 2022 na stadionie lekkoatletycznym im. M Haspla odbyły się zawody
organizowane w ramach Igrzysk Dzieci w
trójboju LA. W programie zawodów znalazły
się takie konkurencje jak bieg na 60 m, skok
w dal , rzut piłeczką palantową. Do zawodów
przystąpiło 13 reprezentacji z następujących
szkół podstawowych: SP nr 1, 2,4,5,7,10, 11.
Reprezentacje naszej szkoły zajęły odpowiednio chłopcy III miejsce a dziewczęta VI

W dniu 20 maja 2022[nbsp]r na stadionie
miejskim im M Haspal odbył się konkurs
sportowy Igrzysk Dzieci z cyklu ,, Baw się z
Nami". W zawodach wzięli udział chłopcy i
dziewczynki z rocznika 2012 i mł . Ogółem
w reprezentacjach ze szkół nr 1,2,4,10 i 11i
SMS wystartowało 60 zawodników. Dobrej
zabawie towarzyszyła piękna pogoda i
wspaniały doping członków poszczególnych
drużyn. Rywalizację na I miescu zakończyli
młodzi sportowcy z SP 4, którzy gromadząc
36,5 pkt. Pokonali swoich rówieśników z
SP 10 /32,5 pkt / i SP 11/ 25,5 pkt/ Kolejne
miejsca zajęli zawodnicy z SP 1, SMS i 2 .

Mała Encyklopedia
Wielkimi krokami zbliżają się wakacje. Już od 26 czerwca będziecie mogli zacząć realizować swoje ulubione aktywności. Warto zadbać o ten szczególny czas i zapoznać się z zasadami, które zapewnią Wam
bezpieczeństwo. Dzisiaj przypominam zasady zachowania się nad wodą.
Pływaj tylko w miejscach wyznaczonych lub w kąpieliskach i pływalniach
Ratownicy WOPR wyznaczają miejsca, w których pływanie jest bezpieczne. Dbają o
to by dno było oczyszczone a przestrzeń i pływający ludzie pod ich obserwacją. Strefa dla osób uczących się pływać oznaczona jest czerwonymi bojami natomiast strefę przeznaczoną osób bardziej zaawansowanych wyznacza się bojami pomarańczowymi. Bezwzględnie unikaj miejsc oznaczonych
Wchodź do wody tylko gdy widzisz białą flagę. Czerwona lub czarna flaga oznacza niebezpieFlagi stanowią istotną informację na temat warunków jakie panują tego dnia. Biała flaga oznacza, że
nie ma żadnych przeszkód aby korzystać z wodnych kąpieli. Pływanie jest dozwolone. Czerwona flaga
Podczas burzy znajdź schronienie z dala od wody

Pływaj blisko linii brzegowej
Wypływanie daleko od lądu niesie za sobą szereg konsekwencji. Pamiętaj, że jeśli będziesz blisko brzegu ratownik będzie w
stanie zauważyć ewentualną niepokojącą sytuację oraz uda mu się dotrzeć do Ciebie w krótkim czasie.
Nie skacz “na główkę”
Skoki do wody są bardzo niebezpieczne. W naturalnych akwenach nigdy nie
można być pewnym tego co znajduje się pod powierzchnią wody. Mogą to być
np. ostre kamienie lub zatopione przedmioty, a skok na główkę może zakończyć się tragicznie. Skoki “na główkę” dopuszczalne są jedynie na pływalni,
gdzie widzisz dno i znasz głębokość basenu.
Zawsze monitoruj swoje położenie gdy pływasz na materacu lub w kole
Orientacja Twojego położenia jest bardzo ważna zwłaszcza gdy linia brzegowa jest długa. Delikatne, naturalne prądy i ruchy
wody mogą znieść Cię daleko od miejsca, w którym rozpoczęło się pływanie. Spanie na materacu podczas opalania dryfując na
wodzie jest więc bardzo niebezpieczne. Również ze względu na możliwość oparzeń słonecznych
Przestrzegaj regulaminu kąpielisk
W regulaminie znajdziesz istotne informacje na temat zasad, które obowiązują na konkretnym kąpielisku. Pamiętaj, że regulaminy mogą się różnić w zależności od miejsca, w którym jesteś.
Ważne numery - zapamiętaj je !
112 - numer alarmowy
999 - pogotowie ratunkowe
998 - straż pożarna
997 - policja
601 100 100 - WOPR
601 100 300 - GOPR, TOPR
Zapewnij sobie bezpieczne wakacje. Przestrzegaj zasad, które mogą uratować życie.
Pamiętaj, zdrowie i bezpieczeństwo przede wszystkim!
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Hulajnoga to dawny wytwór motoryzacji. Teraz mamy pojazdy jednopośladkowe i dwupośladkowe
Aleksander Głowacki to panieńskie nazwisko Bolesława Prusa
Dziadek był kawalerzystą, bo nie mógł znaleźć panny
Gramatyka nie jest wesoła, ale złośliwa
I wtedy Jagienka wybiegła z domu i ruszyła z kopyta za Zbyszkiem
Ja dostałem na Gwiazdkę lżywy, a mój brat dostał szkarlatyny
Jankiel miał stary, ale dobry cymbał
Korsarze wyjeżdżali na bezludne wyspy i łapali niewolników
Kryjąc się po zaroślach przyroda dodawała mu otuchy.
Nie należy pić nieprzegotowanej wody, bo znajduje się w niej dużo
mikrobiologów
Nad Niemnem słychać było pranie kobiet.

ZNASZ ODPOWIEDŹ ?

Ruch białych - mat w 1 posunięciu

