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                                       Konkurs Jubileuszowy
                 "Szkoła to nie tylko mury"- o Piątkowskiej poetycko!

                         ,,Nasz szkolny Kosmos”

Szkoła to nasz mały Wszechświat,
przestrzeń, w której się poruszamy.
Wypełnia nam czas, czerpie naszą energię.

Szkoła jest jak Ziemia,
pełna życia, stała,
a jednocześnie aktywna i zmienna.

Nauczyciele są jak Gwiazdy,
świecą przykładem, doświadczeniem.
Rozjaśniają nasze umysły.

I najważniejsza nasza Patronka.
Jak Supernowa - zajaśniała największym 
blaskiem

Dni w szkole są jak nieznane istnienia i ciała 
niebieskie.
Ciągle je odkrywamy i nigdy nie wiemy
jakie będą.

Szkoła - nasz mały Kosmos.  

                                                Michał Rasz, kl. IG

                 
                   
                          
                      „Szkoła to nie tylko mury” - o Piątkowskiej...

     Z okazji 25-lecia szkoły nasi uczniowie brali udział w konkursie na wiersz,
reportaż filmowy, pracę plastyczną oraz najbardziej oryginalny teledysk.
     W bieżącym numerze przedstawiamy zwycięzców konkursu poetyckiego
i plastycznego.
 Do pozostałych na pewno wrócimy w kolejnym numerze!
                     Zachęcamy do lektury nagrodzonych wierszy!

Zwycięzcy w Konkursie Dziennikarsko – Filmowym:
I miejsce Michał Szymaniak oraz Paweł Dyczkowski za zdjęcia i projekt
zakładki jubileuszowej,
II miejsce Tosia Szanecka, Magda Leśniak, Gabrysia Zawal.
                             Zwycięzcom gratulujemy!

                  
                      „Moja Piątkowska”

Do Piątkowskiej niepewnie wchodzimy,
Lecz później zawsze mówimy:,
„Przyjaciół tu miałem,
Każdy kąt poznałem.
Dzięki niej jestem w wiedzę zaopatrzony,
A nie tak nieopierzony.
Duch naszej Dokty nade mną czuwa,
Dobre pomysły we mnie wykluwa.”
Ona nie mówi: „ W zamian coś daj,
Tylko życie swoje pięknie poskładaj”.
                             Antek Araszkiewicz kl. 5a

                       
                      „Za dwadzieścia lat”
Mała, przytulna, nie do zastąpienia…
Tak – to moja szkoła, w której spędziłem już tyle lat.
W niej się wiele nauczyłem;
Przeżyłem tu kilka z moich najlepszych dni.
Kiedy przejdę koło mojej szkoły za 20 lat
na pewno zatęsknię do nauczycieli, biblioteki, do tych dawnych twarzy,
ale pomyślę sobie – ile mi ta szkoła dała: wiedzę, przyjaciół,
zachęciła do czytania i jedzenia warzyw…
Dlatego do końca życia będę ci wdzięczny, Szkoło.
                              Franciszek Szanecki, kl. IVB

                   Wyniki konkursu na wiersz:

W kategorii klas VI i I gimnazjum:
I miejsce: Michał Rasz kl. IG, „Nasz szkolny kosmos”,
II miejsce: Jakub Radke  kl. VIB„Szkoła to nie tylko mury”
III miejsce: Antonina Szanecka kl. IG „Szkoła jest jak ul”

W kategorii klas IV-V
I miejsce :Antoni Araszkiewicz kl. Va „Moja Piątkowska”
II miejsce: Maciej Kobierski kl. IVA „Piątkowska Szkoła”
III miejsce: ex aequo Karina Dziudziel kl. IVA „Szkoła marzeń” oraz
Franciszek Szanecki „Za dwadzieścia lat” z kl. IVB
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                                  Konferencja Wspomnieniowa

        17 października 2015 roku w Liceum Ogólnokształcącym nr 15 
w Poznaniu, odbyła się Konferencja Wspomnieniowa z okazji 25 - lecia PSS.
Celem spotkania była integracja społeczności szkolnej, budowanie
tożsamości i poczucia dumy z przynależenia do niej, upowszechnienie
genezy szkoły oraz budowanie więzi z absolwentami i przyjaciółmi PSS.
          W panelu pierwszym dowiedzieliśmy  się wielu ciekawostek
 o historii szkoły i jej trudnych początkach. Uczestniczyli  w nim  między
innymi dawni dyrektorzy PSU, nauczyciele z najdłuższym stażem pracy    w
szkole oraz osoby od początku z nią związane. Absolwenci i ich rodzice
opowiadali o wartościach przekazywanych przez szkolę podczas panelu
drugiego. 
          Trzecia część zatytułowana "Szkoła nowej generacji" dotyczyła
teraźniejszości i przyszłości. Pani Dyrektor, nauczyciele oraz rodzice
wypowiadali się na temat nowoczesnych metod nauczania. Głos uzyskali
również gimnazjaliści, którzy w swobodny i ciekawy sposób opowiedzieli o
szkole jaką znają od tylu lat. 
       Panel trzeci kończył Konferencję Wspomnieniową.  Dodatkowo można
było zobaczyć wystawy, galerię prac konkursowych, obejrzeć filmy o szkole
i o Dokcie, porozmawiać oraz zjeść pyszne ciasto. 
          Uważam, że takie wydarzenie to ciekawy sposób zapoznania naszej
społeczności z  historią szkoły przedstawioną  z  różnych perspektyw oraz
jej integrację. Każdy z uczestników konferencji na pewno wyniósł z niej nowe
doświadczenia i ciekawie spędził czas.

                                                               Marta Seremet, kl. VI a

Konferencja Wspomnieniowa

Konferencja wspomnieniowa

Rajd Jubileuszowy

Rajd Jubileuszowy

                   
                      RAJD JUBILEUSZOWY – BIEDRUSKO 2015
 
    Za nami niezwykły urodzinowy Rajd Jubileuszowy Piątkowskiej Szkoły
Społecznej.
    Cała społeczność szkolna przebyła trasę, na której czekały rozmaite
zadania i konkurencje, m.in.:
·  Puzzle, po ich złożeniu ukazał się napis „Piątkowska Szkoła Społeczna”
oraz nasze jubileuszowe logo.
·  Gra „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”, jej celem było rozpoznanie na
zdjęciach nauczycieli PSS sprzed 25 lat.
·  Wąż, przez chwilę wszystkim zrobiło się bardzo ciepło!
·  Rybki, czyli zadanie dla prawdziwych wędkarzy.
·  Quiz wiedzy o naszej szkole.
    
          Na mecie czekał na nas gorący posiłek oraz słodkie rarytasy.
Następnie nadszedł czas na punkt kulminacyjny spotkania. Każda klasa
złożyła życzenia Jubilatce, zaprezentowała swój urodzinowy tort oraz
ekologiczną liczbę 25. Na scenie zrobiło się kolorowo i radośnie, jak to na
przyjęciu urodzinowym bywa!
         Rajd był wspaniały, życzę naszej Kochanej Szkole kolejnych tak
hucznych jubileuszy.
                                                                   Ola Czajka, kl. IV a
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                                       Jubileuszowy Konkurs Plastyczny
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Jubileuszowy Konkurs Plastyczny

O szkole pisali ..

                 Szkoła to nie tylko mury...
Nawet jeśli dzień ponury,
gdy w domu dostajesz bury,
nie przejmuj się nieszczęściami
i trudnymi kartkówkami.
W szkole nigdy nie będziesz sam.
Kolegów wielu znajdziesz tam.
Żadna klęska cię nie złamie,
Gdy masz przyjacielskie ramię!
Patron nam wyznacza drogę,
Wskazuje co czynić mogę.
Każe nam spełniać marzenia,
Zachęca do służby pełnienia.
W szkole jest tak kolorowo!
Co dzień masz przygodę nową.
U nas, druhu, poznasz świat.
Żyj nam szkoło 1000 lat!!!        Jakub Radke, kl. VI b

                 „Szkoła jest jak ul”
Po budynkach krąży mnóstwo pracowitych
i trochę mniej pracowitych pszczół.
A każda inna, odpowiedzialna
za inne zadanie, i inną historią życia.
Tak to działa od wielu lat,
A jednak wciąż coś się zmienia,
Coś się dzieje...
Uczymy się, a przy tym bawimy.
Wiadomości są bowiem jak pyłek,
Który po przetworzeniu staje się słodką rozkoszą wiedzy i mądrości.
Mamy
różne hobby,
różnych przyjaciół,
różne poglądy
różnymi drogami polecimy w świat,
Ale dziś pracujemy wspólnie.
Naszą królową jest kobieta tak pełna miłości,
Której już z nami nie ma, a jednak wciąż jest.
Ona sprawia, że szkoła jest jak
jeden rój.
                                  Antonina Szanecka, kl. IG

Oto laureaci Jubileuszowego Konkursu Plastycznego, gratulujemy!!!
Zerówka:
I miejsce – Felek i Matylda Szaneccy „Moja Buluba”
"Mój Patron" – klasy 1-3
I miejsce – Julia Padurska, kl. 2c
II miejsce – Judyta Nowak, kl. 1a
III miejsce – Heidi Domżał, kl.  1c
"Moja Buluba" – kl. 1-3
I miejsce – Maria Skupińska, kl.  2a
II miejsce – Jacek Dziuba, kl.  2a
III miejsce – Zofia Jabłońska, kl.  2a
"Wyjątkowy dzień w PSS, którego nigdy nie zapomnę" – kl. 1-3
I miejsce – Maria Sucharska, kl.  3a
II miejsce – Kamil Peszko, kl.  3a
III miejsce – Zofia Szymańska, kl.  3a
"Mój Patron" – kl. 4-5
I miejsce – Maciej Kobierski, kl.  4a
"Moja Buluba" – kl. 4-5
I miejsce – Julia Mielczarek, kl.  4a
II miejsce – Maria Małkowska, kl.  4b
"Wyjątkowy dzień w PSS, którego nigdy nie zapomnę" – kl. 4-6
I miejsce – Jakub Radke, kl. 6b
"Mój Patron" kl. I Gimnazjum
I miejsce – Maria  Stawicka
                                           BRAWO!!!
              


