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Talenty 2016 Mały poeta
Agata Bukowska, Martyna Maciejewska 

Co roku w naszej miejscowości odbywają się wrzesińskie talenty, w których udział biorą
dzieci chcące pokazać swoje umiejętności w wyznaczonych kategoriach: wokalnej,
tanecznej, recytatorskiej, instrumentalnej, literackiej, fotograficznej, plastycznej i teatralnej.
Kilkoro z naszych uczniów zajęło miejsca na podium. W kategorii recytacje 1. miejsce wśród
klas I-III zajęła Wiktoria Walerowicz, natomiast z klas IV-VI 2. miejsce zajęła Kornelia
Gawarecka (IVa), a tuż za nią uplasowała się Julia Jaros (IVa). W kategorii wokalnej
wyróżnienie zdobył Juliusz Kubicki (klasy I-III), a na najwyższym stopniu podium w
klasach IV-VI stanęła Olga Łuczak (Va). Najlepszą pracę plastyczną w klasach młodszych
wykonała  Agata Jess, a wśród klas IV-VI na miejscu 3. znalazł się Rafał Malinowski (VIa).
Wszystkim serdecznie gratulujemy!

O kilka słów komentarza poprosiłyśmy Olgę Łuczak.
R: O czym myślałaś, kiedy wchodziłaś na scenę?
O: Czułam strach, ale wierzyłam, że mam szansę na wygraną.
R: Jak się czujesz gdy śpiewasz?
O: Muzyka mnie uspokaja. W czasie śpiewania czuję radość, a czasem smutek.
R: Od kiedy śpiewasz?
O: W zasadzie to śpiewam od przedszkola.
R: Czy lubisz jeździć na konkursy?
O: Kocham! Sprawia mi to przyjemność, ale i nieco stresu.

Laureaci w kategorii recytacji

Zwycięzcą pierwszej edycji akcji "Wiosenne wiersze" został
Hubert Sobczak z klasy IVb, który napisał tekst 
pt. "Wiosenny poranek". Serdecznie gratulujemy i
zapraszamy do udziału w kolejnej edycji!

Słońce wschodzi na niebie,
czeka już tylko na Ciebie.

Ciepło się rodzi - Wiosna nadchodzi,
nie obraca się nawet za siebie.

Kwiaty zakwitają, ptaki ćwierkają -
wszyscy na początek wiosny czekają.

Zima odchodzi i mróz wszelki ginie
w jasnozielonej krzaków gęstwinie.

Psy radośnie szczekają,
ptaki wesołą piosenkę śpiewają.

Lisy już czekają
na zające, które na łące kicają.

Ludzie się bardzo cieszą,
bo płatki śniegu wreszcie się peszą,

że tyle zimna narobiły
i tyle nosów na czerwono przebarwiły,

tak mocno, że przypominały one słodkie maliny.

Chłopcy już samochody wyciągają,
z wielką radością na dwór je wyprowadzają.

Dziewczynki długie warkocze sobie robią 
nawzajem...

i tylko Ty masz problemy ze wstaniem.

Jeże i niedźwiedzie też budzą się ze snu,
a kogut wesoło pieje kukuryku!

Bo słońce już wschodzi i czeka tylko na Ciebie,
a wiosna, która pędzi do nas, nie ogląda się 

nawet za siebie.

I wszyscy się cieszą, radują
i gdaka wesoło kura za kurą.

I ćwierka skocznie piękny kanarek,
bo zaczyna się właśnie wiosenny poranek!

A. Bukowska, M. Maciejewska
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Konkurs wiedzy
 o patronie

Po polsku czy po angielsku 
- czytanie to dla nas żaden problem!

Najważniejszy egzamin
 już za nami

Wyróżnienie 
dla Rafała

Oliwia Graczyk

W marcu odbył się religijny konkurs wiedzy o
naszym patronie Janie Pawle II. W quizie udział
wzięło 8 osób. Test, który musieliśmy rozwiązać
składał się z dwóch części - w jednej z nich
znajdowały się pytania zamknięte, a w drugiej
otwarte. Ogółem było trzydzieści pytań
wymagających wiedzy na temat narodzin,
dorosłości papieża oraz wszystkiego, co
wydarzyło się w jego życiu jako osoby duchownej.
Konkurs organizowało wydawnictwo "Olimpus", a
opiekunem quizu w naszej szkole była siostra
Bogusława, która uczy religii w klasach 4-6.
Według mnie test był dosyć łatwy. Mam więc
nadzieję, że za rok będzie więcej chętnych osób,
a rywalizacja bardziej zacięta. Warto bowiem
zdobywać wiedzę na temat patrona szkoły, w
której spędzamy przecież bardzo dużo czasu.
Doskonałą ku temu okazją będzie zbliżająca się
uroczystość Dnia Patrona, którą obchodzimy 18
maja. Przeczytacie o niej w następnym numerze -
niestety już ostatnim w tym roku szkolnym.

Oliwia Biernaczyk

Mam na myśli oczywiście sprawdzian
szóstoklasisty, który pisaliśmy 5 kwietnia. W tym
roku test był bardzo podchwytliwy, jednak mamy
nadzieję, że naszym uczniom poszło bardzo
dobrze. Przed rozpoczęciem sprawdzianu
wszyscy byli zdenerwowani, ponieważ nie były to
już testy próbne tylko prawdziwy egzamin.
Największe nerwy były przed częścią z języka
polskiego i matematyki. Po skończeniu pierwszej
części komentarzy było sporo. Wszyscy
opowiadali jak im poszło i mówili jakie zaznaczyli
odpowiedzi. Dla niektórych uczniów problemem
było napisanie kartki z pamiętnika. 

Po krótkiej przerwie uczniowie pisali część
dotyczącą języka angielskiego. Większość osób
stwierdziła, że sprawdzian z języka angielskiego
był najłatwiejszy.

Teraz z niecierpliwością czekamy na wyniki, które
poznamy pod koniec maja. Mamy nadzieję, że
wszyscy po ich poznaniu będą zadowoleni.

Z przyjemnością informujemy o kolejnym
sukcesie Rafała Malinowskiego z klasy VIa. 19
marca w Swarzędzu odbył się drugi etap
konkursu "Złota Żabka" z języka polskiego i
matematyki. Naszemu koledze udało się zdobyć
wyróżnienie w drugiej z wymienionych kategorii.
Gala wręczenia nagród odbyła się w sobotę 23
kwietnia. Gratulujemy!

Rafał wraz z dumną wychowawczynią

Jakub Nowakowski Antonina Pawłowska

Weronika Gawlak

31 marca odbył się VI szkolny Konkurs Pięknego
Czytania w języku angielskim. Do rywalizacji
przystąpiło 13 uczniów z klas III-IV oraz 15 z klas
V-VI. Najlepsze lokaty wśród uczniów III-IV zajęli:
Jakub Nowakowski (IIIa), Gabriela
Koczorowska (IVa), Julia Jaros (IVa).
Wyróżnienie dostała natomiast Małgorzata
Mecler (IIIc). 
Wśród uczniów klas starszych na podium znaleźli
się: Antonina Pawłowska (Va),Radosław Król
(VIb), Rafał Malinowski (VIa). Wyróżnienie
dostała Julia Pruszyńska (VIb). 

Laureatom w obecności dyrektora szkoły
wręczono nagrody, a pozostałym uczestnikom
pamiątkowe dyplomy. Wszystkim serdecznie
gratulujemy i zapraszamy za rok!

.

W. G. W.G.
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Gniezno słynie koszykówką,
a my walecznością!

KRONIKA

Udanej majówki!

Piłkarze bliscy awansu...

Klub piłkarski
(Chelsea)

Jakub Jeleniewski, Jan Perzyński

8 kwietnia 2016 roku odbył się turniej koszykówki w Gnieźnie, które znane
jest z licznych talentów właśnie w tej dziedzinie sportów drużynowych.  W
turnieju brało udział 5 szkół. Naszą szkołę reprezentowali: Jakub
Jeleniewski, Jan Perzyński, Cezary Królak, Bartosz Grajkowski, Patryk
Wasela, Oskar Kwieciński, Jakub Tysiąc, Mateusz Marciniak i Jakub
Wojciechowski. Nasza szkoła zajęła 2 miejsce. Zawodnikom towarzyszyła
miła atmosfera, a finał był bardzo zacięty. Żałujemy, że nie udało nam się go
wygrać.   

Cezary Królak

Cztery dni po gnieźnieńskim turnieju koszykówki odbyły się zawody chłopów
w piłce nożnej. Niewiele brakowało, a awansowalibyśmy do kolejnego etapu
rozgrywek. Niestety ten zaszczyt przysługiwał jedynie dwóm pierwszym
drużynom. Ostateczna tabela przedstawia się następująco: 
1. SSP 2 (starszy zespół)
2. SSP Czeszewo
3. SSP 6 Września
4. SSP 2 (młodszy zespół)
5. SSP Kaczanowo.
Mamy nadzieję, że następnym razem pójdzie nam lepiej.

Radosław Król

1.Informacje:
- data i miejsce powstania: Londyn, 1905 r.,
- trener: Jose Mourinho,
- kapitan: John Terry,
- liga: Premier League
- stadion: Stamford Bridge,
- założyciele: Gus Mears i Joseph Mears.
2.Ciekawostki:
- przydomek: The Blues,
- główny sponsor: Samsung.
3. Osiągnięcia: Mistrzostwo Anglii, Superpuchar Europy, FA Cup, Puchar
Ligi, Tarcza Wspólnoty.
Wartość rynkowa: 20,41 mln €

Nadia Krzyżkowiak

Tym razem wybrałam dla Was ważne daty związane ze zbliżającymi się
wydarzeniami w naszej szkole. Sami zobaczcie!

W 2005 r.: 
- odbył się u nas XV rajd przyrodniczy " Kwitnąca Sosna" (kolejny już 21
maja)
- pierwszy raz obchodziliśmy Dzień Ziemi (relacja z tegorocznych
obchodów w następnym numerze gazetki).

W 2006 r.:
- odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Jana Pawła II (a to
oznacza, że w tym roku obchodzimy 10-lecie tego wydarzenia!)

Z czym natomiast wiąże się miesiąc maj? Otóż w tym miesiącu
obchodzimy:
- 8.05 Ogólnopolski dzień bibliotekarzy i bibliotekarek,
- 8.05 Światowy dzień zwycięstwa,
- 15.05 Światowy dzień rodziny,
- 15.05 Ogólnopolski dzień muzyki i plastyki,
- 31.05 Światowy dzień bez papierosa.

Gdzie na majówkę? A. Kołodzińska
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Wiosno, przyjdź wreszcie!

Wiosenny labirynt

Wiosenna krzyżówka

N. Krzyżkowiak

Anna Jankowiak
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