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Wielkanocna zabawa w chowanego

Świąteczne życzenia

Oliwia Graczyk

Świąteczne porządki - przed Wielkanocą robimy wielkie
świąteczne porządki nie tylko po to, by mieszkanie lśniło
czystością. Porządki mają także znaczenie symboliczne -
wymiatamy z mieszkania zimę, a wraz z nią wszelkie zło i
choroby.
Święconka - Wielka Sobota jest dniem radosnego
oczekiwania. Tego dnia należy poświęcić koszyczek z
jedzeniem. Nie może w nim zabraknąć baranka, masła,
kiełbasy, babki, jajek, soli czy pieprzu.
Lany poniedziałek – inaczej śmigus-dyngus lub święto lejka
to zabawa, którą wszyscy doskonale znamy. Oblewać
można kogo i kiedy chcemy, a wybrana przez nas osoba nie
może się obrazić.
Szukanie zajączka - wyrazem wielkanocnej radości rodziny
po zakończeniu śniadania może być wspólna zabawa
zwana szukaniem zajączka, czyli małej niespodzianki dla
każdego.
Wielkanocne jajo – króluje na wielkanocnym stole, jest
symbolem życia i odrodzenia. Tradycja pisanek i dzielenia
się święconym jajkiem sięga daleko w przeszłość, bo aż do
starożytnej Persji. 

Aniela Kołodzińska

Niemalże na stałe w naszej
gazetce pojawiła się
rubryka związana z
przeprowadzanymi w
naszej szkole ankietami.
Tym razem zapytaliśmy
uczniów, co chcieliby
dostać od wielkanocnego
zajączka. Wyniki
przedstawiamy na
wykresie obok i
zachęcamy do wyciągania
wniosków. Nas zaskoczyło
tylko to, że tak wielu z Was
nie wie jeszcze, co
właściwie chciałoby
dostać na święta. Halo!
Przecież Wielkanoc już za
chwilę!

Aniela Kołodzińska

Weronika Gawlak

Wyniki
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Miłośnicy czytania są wśród nas!   Szkolne zmagania
     matematyczne

                                "Nie wierzysz, dlatego zawodzisz" 
                                        Rekolekcje wielkopostne

Oliwia Biernaczyk

Luty i marzec minęły nam pod znakiem zmagań z
matematycznymi równaniami i rachunkami. W
tym czasie odbyły się bowiem aż trzy konkursy
sprawdzające naszą wiedzę w tej dyscyplinie
naukowej: Mistrz Rachunków (13 lutego), Pangea
(3 marca) oraz Kangur (17 marca). Wszystkie
konkursy były bardzo ciekawe i różniły się między
sobą. Każdy z nich miał także inną rangę: Kangur
to konkurs międzynarodowy, natomiast Mistrz
Rachunków ma zasięg wojewódzki. Póki co,
czekamy na rozstrzygnięcia dwóch z nich, ale już
dziś możemy poinformować, że Mistrzem i
Mistrzynią Rachunków zostali uczniowie klasy
VIa: Rafał Malinowski i Joanna Grześkowiak.
Gratulujemy zwycięstwa!

Uważam, że konkursy nie były bardzo trudne, ale
nie należały też do najłatwiejszych. Mam w
każdym razie nadzieję, że odbędą się również za
rok i wszyscy będziemy mieli lepsze wyniki.  O
pozostałych wynikach konkursów na pewno
poinformujemy. Przy okazji zachęcamy także do
udziału w licznych konkursach, ponieważ jest to
świetna zabawa, a także okazja, by sprawdzić
swoją wiedzę.

Agata Bukowska

W naszej szkole 4 marca odbył się konkurs „Pięknego czytania”. Każdy czytał najróżniejsze książki i
zachęcał do ich lektury. Wszyscy czytali pięknie, ale trzeba było wyłonić zwycięzców. Dla jury nie było
to łatwe zadanie. Po długiej naradzie nadeszło ogłoszenie wyników…
Miejsce 1. Aniela Kołodzińska (Vb)
Miejsce 2. Julia Jaros (IVa)
Miejsce 3. Agata Bukowska (Va)
Wyróżnienie: Hubert Bartkowski (Va)
Laureaci otrzymali nagrodę książkową, a wszystkim uczestnikom wręczono pamiątkowe dyplomy.

Agata Bukowska

W kościele pw. św. DuchaAnna Jankowiak

Anna Jankowiak

W tym roku szkolnym rekolekcje przypadły na dni
7-9 marca. Uczniowie naszej szkoły najpierw
wykonywali różne prace związane z rocznicą
chrztu Polski, a potem udawali się na nauki do
parafii. W kościele pw. św. Jadwigi modliliśmy się
wraz z siostrami z Warszawy za
wstawiennictwem siostry Faustyny. Tematem
przewodnim było Boże miłosierdzie. W kościele
pw. św. Ducha nauki skupiały się wokół chrztu
świętego. Cieszy nas to, że aż 70% uczniom
podobały się rekolekcje, 20% - nic by nie zmieniło,
a tylko 10% chętnie zamieniłoby rekolekcję na
czas wolny. Mam nadzieję, że każdy z nas
znalazł w trakcie nauk coś dla siebie.

Uczestnicy konkursu

Anna JankowiakMakieta grodu Mieszka I



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Numer 10 03/2016 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Z życia szkoły

Kronika

                         Talentów sportowych nam nie braknie!
                                       (siatkówka i unihokej)

Cezary Królak

Dziewczyny z naszej szkoły po raz kolejny udowodniły, że sport nie jest tylko dla chłopaków. A już
szczególnie jeśli chodzi o siatkówkę! Najpierw w poniedziałek, 22 lutego wystąpiły w Powiatowych
Mistrzostwach Piłki Siatkowej, gdzie zmierzyły się z drużynami z Czeszewa, SSP 1 oraz SSP 2
Września. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu dziewczynom udało się stanąć na podium i zdobyć
brązowy medal. To jednak było zbyt mało i dlatego kolejnego dnia nasze koleżanki postanowiły
zawalczyć o One Day More for Volleyball. W tym turnieju rozegrały mecz z uczennicami gimnazjum nr
2. W skład drużyn wchodziły: M. Rakowska, Z.Klamerek, O. Biała, O. Sikorska, A.Sobaszkiewicz,
M. Brzóstowicz, W. Matuszak, W. Nowak oraz J. Pruszyńska (z klasy VIb).

Na boisku

J. Jeleniewski, J. Wojciechowski, J. Perzyński

Również chłopacy mieli okazje zmierzyć się w
kolejnych konkurencjach sportowych. Luty upłynął
im pod znakiem siatkówki i unihokeja.

Najpierw 22 lutego odbyły się zawody w
siatkówce. Turniej został rozegrany na sali przy
SSP 1 we Wrześni. Zawodnikom towarzyszyła
gorąco kibicująca publiczność. W skład naszej
drużyny wchodzili: Jakub Jeleniewski, Jakub
Wojciechowski, Jan Perzyński, Igor
Wojciechowski, Patryk Wasela, Filip Kowalski,
Kacper Olejniczak oraz Adrian Duszyński.
Kolejne miejsca zajęli:
1. SSP 1 Września
2. SSP 2 Września
3. SSP 6 Września.

Następnego dnia, wybrali się natomiast do
Obłaczkowa, gdzie rozgrywane były Mistrzostwa
Powiatu w unihokeju. Zabrakło im jednak trochę
szczęścia, aby stanąć na podium i ostatecznie
zajęli 4. miejsce. Dwie pierwsze drużyny
natomiast przeszły do kolejnego etapu zmagań.

Czekamy na kolejne doniesienia ze sportowych
aren i życzymy wielu sukcesów!

Radosław Król

1. Informacje:
- Data i miejsce powstania: Hiszpania,1901 r.
- Trener: Zinedine Zidane.
- Kapitan: Sergio Ramos.
- Stadion: Santiago Bernabeu.
- Debiut w najwyższej lidze: 10 lutego 1929 r.
- Liga: Primera Division.
2. Ciekawostki:
- Przydomki: Blancos, w Polsce Królewscy.
- Real Madryt posiada również drużynę koszykarską, utworzoną w 1931 r.  
- Wartość rynkowa: 32,15 mln €.
4. Osiągnięcia:
- La Liga: 32 zwycięstwa w latach 1932-2012, Copa del Rey: 19 zwycięstw
od 1905 r. do 2014 r., Puchar Europy: 9 zwycięstw w latach 1956-2002,
Puchar Interkontynentalny w 1960 r., 1998 r. i 2002 r., Superpuchar  Europy
w 2002 r., Puchar UEFA w 1985 r. 1986 r.

                 Klub sportowy
                  (Real Madryt)

Nadia Krzyżkowiak

Tym razem kartka z kalendarza dotyczyć będzie świąt kwietniowych i tego
co wydarzyło się w 2004 roku w naszej szkole:

- 11 kwietnia obchodzimy Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem oraz
Dzień Radia.
- 18 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków.
- 25 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Sekretarki.
- 29 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tańca.

2004. rok w naszej szkole:
- Szóstoklasiści odbyli pielgrzymkę dziękczynno-błagalną na Jasną Górę.
- Zorganizowano również teatr - pierwszym występem była adaptacja
książki pt. "Pinokio". Reżyserem była pani Dorota Ostrowska, a
scenarzystą pan Rafał Szamburski.
- 14 grudnia odbył się Konkurs Dziecięcej Wiedzy Czytelniczej pt.
"Przygoda z Książką".

Cezary Królak
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Odrobina rozrywki dla każdego!

Świąteczna krzyżówka

Wielkanocny labirynt

Martyna Maciejewska

Nadia Krzyżkowiak


	Wielkanocna zabawa w chowanego
	Niemalże na stałe w naszej gazetce pojawiła się rubryka związana z przeprowadzanymi w naszej szkole ankietami. Tym razem zapytaliśmy uczniów, co chcieliby dostać od wielkanocnego zajączka. Wyniki przedstawiamy na wykresie obok i zachęcamy do wyciągania wniosków. Nas zaskoczyło tylko to, że tak wielu z Was nie wie jeszcze, co właściwie chciałoby dostać na święta. Halo! Przecież Wielkanoc już za chwilę!
	"Nie wierzysz, dlatego zawodzisz"
	Rekolekcje wielkopostne
	Miłośnicy czytania są wśród nas!
	Szkolne zmagania
	matematyczne
	Talentów sportowych nam nie braknie!
	(siatkówka i unihokej)
	Klub sportowy


	Kronika
	(Real Madryt)

	Odrobina rozrywki dla każdego!

