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Nasi Odyseusze

Kreatywni gimnazjaliści

                                  
                               
                               A w naszym gimnazjum...

        Klasa 1 gimnazjum szczęśliwie zakończyła ostatnio projekt mający 
na celu wprowadzenie uczniów PSS w magiczny świat książek. 
Pod przywództwem Pani Małgorzaty Nawrockiej - nauczycielki języka
polskiego, podzieleni na grupy realizowaliśmy oddzielne działania promujące
czytelnictwo - półka bookcrossingowa, krótki filmowy reportaż „Dlaczego
warto czytać książki?”, ciekawe plakaty informujące o książkowych
upodobaniach wybitnych szkolnych osobistości, a także spotkania dla
młodych czytelników. 
        Pod koniec złączyliśmy ze sobą projekty i wspólnymi siłami
zorganizowaliśmy dwudniowy happening czytelniczy o nazwie „Czytać
każdy może, zawsze i o każdej porze!”, w czasie którego uczniowie i
nauczyciele mogli oddać się lekturze podczas długich przerw. 
        Finałowa prezentacja pokazała, że wszyscy dali z siebie wszystko i
świetnie się bawili, a próba zachęcenia innych do czytania zakończyła się
sukcesem.
    

                                                             Maria Stawicka, kl. Ig

 

  Odyseja to radość tworzenia, to wiara we własne możliwości, to wybuch
kreatywności. 
  Istne szaleństwo i świetna zabawa. Dla uczestników to przeżycie wielkiej
przygody, a dla trenera poczucie współtworzenia czegoś ważnego dla
swoich podopiecznych.
W konkursie wystartowały dwie grupy: młodsza, pod kierunkiemp. Danuty
Furmańczak, wybrała problem "Między nami zwierzętami", a starsza,, której
przewodziła p. Agnieszka Sroka, skupiła się na zadaniu  "Połów pełen
pomysłów". 
Obydwie grupy dostały się do Finału Ogólnopolskiego, który odbędzie się w
Gdyni w dniach 2-3.04.2016r. 
                                 Jeszcze raz gratulujemy!

  

    Odyseja jest konkursem-zabawą ,w której nasza szkoła uczestniczy już
od kilku lat. Jej ideą jest kreatywne myślenie.
    Zadanie siedmioosobowej grupy  to wybranie jednego spośród siedmiu 
problemów długoterminowych. W tym roku, jak i w ubiegłym, brałam w niej
udział. Tegoroczna edycja wywarła na mnie większe wrażenie. 
    Dzięki temu przedsięwzięciu poznałam wielu nowych kolegów i
koleżanek, ale też spędziłam czas z moją najlepszą przyjaciółką - Katią.
Jako drugoroczna Odyseuszka miałam wielką frajdę z tego, że mogłam
pomóc innym w wykonywaniu wspólnego zadania.
 

                                                            Marysia Krasicka, kl. 4b
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                                     To mi się udało!

Pani Alicja Kostecka z naszą redakcją

                               
                             Sukces mojej siostry
        Marianna od dziecka marzyła o tym, żeby zostać modelką. Już w
wieku czterech lat zabierała tacie aparat i robiła sobie zdjęcia, przebierając
się przy tym w ubrania mamy. Będąc nastolatką próbowała swoich sił w
wielu konkursach. Przez cały ten czas dbała  o swoje zdrowie, urodę i
sylwetkę. W wieku szesnastu lat dostała dwie pierwsze propozycje sesji
zdjęciowych. Pani Joannie, która zajmuje się fotografią, spodobała się
Marianna. Zdjęcia dziewczyny trafiły na przeznaczoną do tego stronę
internetową. Po udanej sesji przyszły kolejne propozycje.
                                                  Matylda Moszyńska, kl. Va
                              

                           Wyczyn mojego przyjaciela
            Myślę, że bardzo duży sukces odniósł mój przyjaciel, Antoni
Araszkiewicz. Było to w roku szkolnym 2013/2014. Antek zdobył wtedy
pierwsze miejsce w Poznaniu w Międzyszkolnym Konkursie Gramatyczno -
Stylistycznym "Sprawnie piszę" dla uczniów klas drugich i trzecich szkół
podstawowych. Rok wcześniej znalazł się na drugim miejscu. 
             To prawdziwy wyczyn! Uważam, że osiągnął ten sukces, ponieważ
bardzo solidnie się do konkursu przygotowywał, dużo czytał i ćwiczył.
Chciałbym osiągnąć ten sam rezultat, co Antek, gdyż w obu edycjach
zająłem miejsce tuż za nim.   
                                                 Paweł Smyczyński, kl. Va

                            
                               Sukces mojego taty
        Uważam, że osobą godną naśladowania jest mój tata. Zna on się na
bardzo wielu rzeczach. Wprawdzie z zawodu jest lekarzem, ale część osób
sądzi, że ma również doktorat z historii, sztuki i innych dziedzin. Dzięki
niemu zawsze mogę zaspokoić swoją ciekawość. Jakiekolwiek pytanie
zadam, dostanę na nie odpowiedź.
         Mój tata jest też wysportowany, zatem często jeździmy razem na
rowerach i pływamy. Jego największym marzeniem od dziecka było, aby w
przyszłości zostać lekarzem. Wprawdzie podobnie jak ja boi się chorób, lecz
właśnie to skłoniło go do wybrania tego zawodu. Chciał walczyć ze
schorzeniami i pomagać innym ludziom. Jako dziecko często leczył misie.
Później, gdy zaczął chodzić do szkoły zazwyczaj   był najlepszy w klasie.
Jego ulubionym przedmiotem była chemia.           
Na studiach pilnie się uczył i bardzo dużo pracował. Jednak jego zaletą jest
też to, że szybko się uczy. Kiedy on wychodził z biblioteki po odrobieniu
zadań domowych, inni byli dopiero w połowie. Potem wzięli z mamą ślub i
tata zaczął pracować jako lekarz w karetce. Wracał późno do domu,
szczególnie po moim urodzeniu. 
         Potem urodził się mój brat – Krzyś. Wtedy tata zaczął pracować w
szpitalu. Następnie przenieśliśmy się do nowego domu i urodził się Maciek.
Teraz tata jest docentem, ale jestem pewien, że za kilka lat będzie
profesorem. Cieszę się, że gdy mam jakieś wątpliwości on potrafi od razu je
rozwiać i odpowiedzieć z dokładnością wprost encyklopedyczną. Jestem
dumny z tego, że mój tata wie tak dużo i chciałbym pójść w jego ślady.
                                                         Antek Araszkiewicz, kl. Va

                     

                    Dnia 15.02.2016 r. zajęcia kółka dziennikarskiego poprowadziła
Pani Alicja Kostecka - redaktor naczelny  czasopisma branżowego „Euro
Logistic ”. Opowiedziała nam o swoim marzeniu, które udało jej się
zrealizować. Od dziecka bowiem marzyła o pracy dziennikarza. 
                   Dzięki jej opowieściom dowiedzieliśmy się, jak wygląda praca
współczesnej redakcji oraz jak składa się gazetę. Mogliśmy również
przenieść się w czasie …. Pani Alicja przyniosła ze sobą swoją pierwszą
maszynę do pisania, na której powstawały artykuły jej autorstwa. Wielu
z nas ze spotkania wyszło z przekonaniem, że w przyszłości chcą być
również dziennikarzami… 

                                                                    Oriana Wiśniewska, kl. Va
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Klasa 5a w pizzerii

                       
                       Jak zrobić wielkanocne pisanki?
    Weź jajko, zrób dwie dziurki z obu stron, najlepiej igłą. Dmuchaj w jedną
dziurkę. Kiedy wyleci z jajka żółtko, to możesz pokolorować.
    Piękne kolory skorupek można uzyskać, stosując naturalne barwniki
roślinne. Świeżo wyciśnięty, lekko zakwaszony sok z buraka barwi pisankę
na różne odcienie różu i czerwieni, sok z jagód – na fioletowo, wywar z
suchych łusek cebuli – na wszystkie odcienie cieplej żółci aż do rudawego
brązu, zaś woda, w której gotował się szczypiorek lub świeża zielona trawa
– na zielono.

                           

                               Nietypowe święta w marcu

        Znalazłyśmy kilka nietypowych, marcowych świąt, których raczej nie
znacie. 
Oto kilka przykładów:

# Dzień piegusów - 1 marca
# Dzień Teściowej -  5 marca
# Dzień Czystego Stołu - 6 marca
# Światowy Dzień Nerek - 9 marca
#Dzień Całowania W Czoło - 10 marca
# Światowy Dzień Drzemki w Pracy - 12 marca
# Światowy Dzień Liczby Pi - 14 marca
# Dzień Konsumenta - 15 marca
# Dzień Mózgu - 18 marca
#Dzień Wędkarza - 19 marca
# Dzień Wagarowicza - 21 marca
#Dzień Windy - 23 marca
#Dzień Życia - 24 marca
# Dzień Metalowca - 29 marca
#Światowy Dzień Budyniu - 31 marca
Czy któreś z nich Was zaskoczyło?
                             Życzymy miłego świętowania!
                                                                 
                                                                 
                                                                   Małgosia Grodzicka, kl. 5b
                                                                  Alicja Mielczarek, kl. 5b
                                                                  Wiktoria NIkonowicz, kl. 5b

     
                                   Trzecia edycja "Ważki"
        
         W lutym do naszej szkoły znów nadleciały ważki. Odbyła się trzecia
edycja gry, którą wszyscy polubiliśmy. Każda klasa, bez wyjątku, starała się
z całych sił, by główna nagroda trafiła właśnie do niej. Pełne skupienie,
przestrzeganie zasad, zaangażowanie oraz aktywność wszystkich uczniów
zostały w końcu nagrodzone.
         Na podium stanęły klasy 2c oraz 5a i 1g. 
                     
                              Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! 

Wielkanoc
Tradycje wielkanocne:
- szukanie  prezentów od zajączka,
- malowanie jajek wielkanocnych,
- święcenie jajek, szynki, soli, pieprzu oraz chleba,
- oblewanie się wodą - śmigus-dyngus.
Świąteczne potrawy:
- babka,
- mazurek,
- jajka,
- szynka,
- pasztet,
- żurek.                                                            Katia Michniewicz, kl. 4b

Marta Lemańska
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