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         Nagrody burmistrza rozdane

Koniec roku szkolnego to wymarzony czas zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. Jest to bowiem czas podsumowań, po których możemy udać się na
zasłużony odpoczynek. Szczególnie zasłużony jest on dla tych uczniów, którzy ciężko pracowali, aby osiągnąć nie tylko świadectwo z paskiem, ale
odebrać również nagrodę burmistrza Wrześni. W tym roku gala odbyła się 22 czerwca w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 2. Z dumą możemy ogłosić, że
aż 45 uczniów naszej szkoły osiągnęło średnią powyżej 5,16 oraz odebrało zasłużoną nagrodę. Oto najlepsi uczniowie roku szkolnego 2015/2016 oraz
osiągnięte przez nich średnie ocen:

Klasy IV:
Julia Jaros 5,91, Jagoda Fechner 5,82, Gabriela Koczorowska 5,64, Malwina Dębicka 5,55, Jan Serafinowicz 5,36, Hubert Sobczak 5,36, 
Kornelia Gawarecka 5,27, Karol Kostrzewa 5,27, Julia Andrzejewska 5,18, Gabriela Nowakowska 5,18, Wojciech Fimiak 5,18, Igor Sobczak 5,18, 
Dominik Chołżyński 5,18 oraz Jakub Oziemkowski 5,18. 

Klasy V:
Nadia Krzyżkowiak 5,64, Agata Bukowska 5,64, Martyna Antkowiak 5,55, Wiktoria Łojko 5,45, Dominik Nowacki 5,36, Antonina Pawłowska 5,36, Olga
Łuczak 5,27, Karolina Giebel 5,27, Adrian Kumecki 5,27, Natalia Matuszak 5,18, Martyna Ostwald 5,18, Maja Paradowska 5,18, Michał Dąbrowski 5,18 oraz
Aniela Kołodzińska 5,18. 

Klasy VI:
Joanna Grześkowiak 5,82, Rafał Malinowski 5,73, Zuzanna Klamerek 5,64, Bartosz Borcuch 5,45, Wiktoria Lepczyńska 5,45, Jan Perzyński 5,45, Gabriela
Jędraszak 5,36, Oliwia Biernaczyk 5,36, Weronika Gawlak 5,36, Radosław Król 5,27, Oliwia Biała 5,27, Oliwia Gostyńska 5,27, Michalina Rakowska 5,27,
Julia Pruszyńska 5,27, Marianna Lewandowska 5,18, Oskar Kwieciński 5,18 oraz Maria Chwiłkowska 5,18. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

. Prymusi 2016
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Wspomnień czar

               Ostatni wspólny bal

Aniela Kołodzińska i Martyna Maciejewska

Zbliża się koniec roku szkolnego i czas pożegnania z szóstymi klasami. Z tej okazji zadaliśmy im kilka pytań:

1. Jak podobało wam się w szkole?
Odp. Było fajnie, mieliśmy bardzo zgraną klasę. Atmosfera tutaj była bardzo fajna, technologia bardzo się rozwija. Czasami były trudniejsze chwile, ale tak to
było dobrze.
2. Jak czuliście się przez te 6 lat nauki?
Odp. Bardzo dobrze - w szkole jest miło, nie było wielu przykrych zdarzeń. Lata te na pewno zostaną w mojej pamięci. Czasami było trudno, ale dawaliśmy
radę.        
3. Co byście zmienili w naszej szkole?                                                                                  
Odp. Chciałbym, żeby było więcej zajęć z laptopami i iPadami. No i na pewno żeby było trochę więcej sportu, ale nic poza tym.                     
4. Co wam się w naszej szkole najbardziej podobało?                                                    
Odp. Że było organizowanych bardzo dużo konkursów i fajnych wycieczek. Luźne lekcje. pikniki sportowe, np. w klasach 1-3 pilnik na Dzień
Dziecka. Podobały mi się różne zabawy sportowe i naukowe.
5. Czy boicie się gimnazjum?
Odp. Będą tam trudniejsze przedmioty, ale tak to chyba jesteśmy zadowoleni, że będziemy mogli zdobywać nową wiedzę i dojdzie nam sporo nowych
przedmiotów. Na pewno będzie ciekawiej i będzie więcej nauki, ale mamy nadzieję, że tam też będzie fajnie.
6. Czy chcielibyście zostać w naszej szkole?
Odp. Moglibyśmy zostać w naszej szkole jeszcze przez rok. 
Odp. To jest trochę trudne pytanie, ponieważ nie wiadomo jeszcze jak będzie w gimnazjum - na pewno w gimnazjum będą trudniejsze rzeczy i będziemy
chcieli wracać do podstawówki. Ja chyba bym już wolała iść do gimnazjum, bo tam będę miała więcej koleżanek i będę w klasie, do której chcę iść i którą
sobie sama wybrałam.

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli włączyć się do rozmowy i powspominać z nami wspólnie spędzone chwile. 

Wychowawczynie wraz z dyrektorem

Weronika Gawlak, Zuzanna Wójcik

Wielokrotnie w naszej szkole odbywały się dyskoteki z przeróżnych okazji.
To spotkanie było jednak wyjątkowe. Dnia 16.06.2016r. odbył się bal
szóstych klas. Na uroczystość zaproszeni byli wszyscy nauczyciele naszej
szkoły. Z kolei rodzice zaangażowani w przygotowania tego wyjątkowego
dnia pilnowali nas i dbali o to, byśmy się dobrze bawili. Imprezę zaczął, jak
tradycja nakazuje, polonez. Tańce trwały do godziny 21:00. Następnie
oglądaliśmy mecz w ramach Euro 2016 Polska-Niemcy. Nie wszyscy
byliśmy aż do końca meczu, ale zgodnie stwierdziliśmy, że tego dnia
bawiliśmy się bardzo dobrze i dlatego ten bal na zawsze pozostanie w
naszej pamięci.
W imieniu młodszych klas chcielibyśmy złożyć również serdeczne życzenia
i podziękowania dla absolwentów:
Dziękujemy za spędzone wspólnie chwile, za podpowiedzi do klas
następnych. Brawa dla Was, że przetrwaliście! Dziękujemy za Wasze
osiągnięcia sportowe i życzymy dalszych sukcesów oraz wszelkiej
pomyślności w gimnazjum. Dziękujemy za Wasze wspaniałe poczucie
humoru i życzymy Wam, aby uśmiech nigdy nie znikał z Waszych
twarzy!.
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Maturzysta to za mało -
Supermaturzysta to coś dla nas!

Baltie, czyli programowanie 
nam niestraszne

   Zależy nam na Ziemi!

Agata Bukowska

Dnia 12 maja odbył się powiatowy konkurs matematyczny pt.
"Supermaturzysta". Uczniowie, którzy brali w nim udział, poszli pod opieką
pani Anny Andrzejewskiej pisać test do szkoły przy ul. Wojska Polskiego.
Test trwał sześćdziesiąt minut. Zadania, które musieliśmy rozwiązać miały
różny poziom trudności. W kategorii klas V najlepsze miejsce zajął Dominik
Nowacki (klasa Va), który zdobył 21/30 pkt. i tym samym uplasował się na
VI miejscu w powiecie. Wśród klas VI najlepiej poszło Bartoszowi
Borcuchowi (VIa), który zajął IV miejsce w swojej kategorii w powiecie z
wynikiem 22/30 pkt. Na tym jednak nagrody się nie skończyły. Również w
konkursie matematycznym Kangur wyróżniono następujących uczniów
naszej szkoły: Nataszę Klimko (IIe), Eryka Puszczewicza (IIIc), Oskara
Fiksę (IVa) oraz Jana Serafinowicza (IVa).
Wszystkim serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w przyszłym
roku szkolnym!

Oliwia Graczyk

Wojewódzki konkurs Baltie był podzielony na dwie kategorie: A i B.
Do grupy A zaliczały się klasy I-III, a do grupy B klasy IV-VI.
Konkurs polegał na zrobieniu zadań, oczywiście z wykorzystaniem
programu Baltie. Chodziło o to, by zrobić jak najwięcej zadań w jak
najkrótszym czasie. Prace oceniali programiści Baltiego. Wśród klas I-III
udział wzięli: Jan Stawski, Jakub Wardęska, Gracjan Morski, Juliusz
Kubicki. W ogólnopolskim finale natomiast Jakub Wardęski zajął 16
miejsce, a Jan Stawski 17 miejsce.
W kategorii klas IV-VI również nie zabrakło nagród. Oto nazwiska
najlepszych programistów powiatu z naszej szkoły:
2.Rafał Malinowski VIa.
3.Karolina Przystańska IVb. 
4.Nadia Krzyżkowiak Vb.
5.Mikołaj Kowalczyk V

Zuzanna Wójcik

Oliwia Biernaczyk

               Dzień Dziecka 
     (na szczęście bez deszczu)

Oliwia Biernaczyk

Dzień 1 czerwca był dniem wolnym od lekcji, ponieważ z okazji
obchodzonego tego dnia Międzynarodowego Dnia Dziecka nauczyciele
wychowania fizycznego zorganizowali dla nas Dzień Sportu. Klasy
rywalizowały ze sobą w różnych sportowych konkurencjach: kręceniu hula-
hop, rzutach do kosza, rzutach ringo do koła hula-hop, strzale piłką nożną do
pustej bramki, rzucie piłką ręczną do bramki, slalomie z piłką nożną, rzucie
piłką lekarską, a także skokach dodawanych. Uczniom konkurencje nie
sprawiały żadnego problemu, za to dawały mnóstwo radości. Po
zakończeniu wszystkich konkurencji rozdano dyplomy - zwycięzcą okazała
się klasa IVa. Następnie ogłoszono wyniki na sportowca roku. Głosami
uczniów zostali nimi Michalina Rakowska z klasy 6B oraz Patryk Wasela
z klasy 6A. Wszyscy uważamy ten dzień za udany tym bardziej, że
uniknęliśmy deszczu, który wciąż nas straszył. 

Anna Jankowiak

Zgodnie z tradycją w ostatnich dniach kwietnia ze szczególną troską
rozmawialiśmy o Ziemi. W tym roku 25.04. odbył się właśnie Dzień Ziemi. W
ramach obchodów tego święta nauczycielki przyrody przygotowały dla nas
różne zadania: quiz przyrodniczy, przygotowanie prezentacji multimedialnej
czy, cieszący się największym zainteresowaniem, pokaz mody
ekologicznej. Każda klasa do ostatniej konkurencji przygotowywała trzy
stroje, które powstały wyłącznie z ekologicznych surowców. Zabawa była
świetna, a stroje naprawdę zaskakujące. Na koniec rozdano nagrody dla
tych, którzy wykazali się największą wiedzą i kreatywnością związaną z
dbaniem o środowisko. To był bardzo udany dzień!

Recyklingowa moda

Radość zwycięzców - IVa
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Ostatnie doniesienia sportowe Klub sportowy

Jakub Wojciechowski

Pora podsumować Czwartki Lekkoatletyczne,
które odbywały się we wrześniu i październiku
roku 2015 oraz kwietniu i maju roku bieżącego. 17
maja odbył się finał rywalizacji, w której każdy
zawodnik w ramach jednego spotkania mógł
wystartować w dwóch konkurencjach (jednej
biegowej  -60 m, 300 m, 600 m, chłopcy 1000 m i
jednej technicznej - rzut piłeczką palantową lub
skok w dal). Wszyscy mieli równe szanse -
liczyły się chęci. Wyniki osiągnięte przez naszych
uczniów są naprawdę rewelacyjne. I miejsce  w
biegu na 60 m zajął Wojciech Fimiak (IVa) oraz
Hubert Bartkowski (Va). Wśród dziewczyn na
tym samym dystansie zwyciężyła Agata
Bukowska (Va), II miejsce zajęła natomiast
Michalina Rakowska (VIb). II miejsce w biegu na
300 m zajęła Zuzanna Klamerek (VIb), a w biegu
na 600 m II miejsce przypadło Oliwii Białej (VIb).
I miejsce w rzucie piłeczką palantową zdobył
Wiktor Bukowski (IVa), Wojciech Fimiak (IVa)
oraz Patryk Wasela (VIa). Wśród dziewczyn w tej
konkurencji II miejsce przypadło Weronice
Matuszak (VIb), a miejsce III Oliwii Białej (VIb)
oraz Agacie Bukowskiej (Va). Również w skoku
w dal mamy czym się pochwalić: III miejsce
Hubert Bartkowski (Va), a I miejsce Michalina
Rakowska (Vib). Gratulujemy!

Radosław Król

                Paris Saint-Germain

1.Informacje:
- data i miejsce założenia: 12 sierpnia 1970 
   w Paryżu,
- trener: Laurent Blanc,
- kapitan: Thiago Silva,
- stadion: Parc de Princes,
- liga: Ligue 1.

2.Ciekawostki:
- barwy: granatowo-czerwono-białe,
- przydomek: PSG,
- wartoć rynkowa: 18,03 mln €.

3. Osiągnięcia:
Puchar Zdobywców Pucharów (1):1996,
Mistrzostwo Francji (4):1986, 1994, 2013, 2014,
Puchar Francji (8):1982, 1983, 1993, 1995, 1998,
2004, 2006, 2010, Puchar Ligi (4):1995, 1998,
2008, 2014, Superpuchar Francji (4):1995, 1998,
2013, 2014, Mistrzostwo Ligue 2 (2):1971.

J. Perzyński, J.Jeleniewski, C. Królak

25 maja 2016 roku odbył się turniej piłki nożnej
na szczeblu gminnym. Zawody miały miejsce na
orliku przy SSP 2 we Wrześni. Jak zawsze był
gorący doping, dzięki czemu łatwiej nam się
grało. Pomimo świetnej formy przegraliśmy
mecz finałowy z gospodarzami 0:3. Pierwsze
miejsce awansowało do następnego turnieju.
Ostateczne wyniki: SSP 2 Września, SSP 6
Września, SSP 1 Września, SP Kaczanowo, SP
Marzenin, SP Otoczna.
Od dłuższego czasu odbywały się również
rozgrywki biathlonowe, o których jeszcze Was
nie informowaliśmy. Teraz nadeszła natomiast
pora posumowań. W rywalizacji wzięło udział
ponad 60 zawodników reprezentujących szkoły
podstawowe, gimnazja i szkoły
ponadgimnazjalne z terenu powiatu
wrzesińskiego. Zawody odbywały się w dwóch
konkurencjach łączonych tj. biegu w terenie (od
1500 - 2000 m, w zależności od kategorii) oraz
dwukrotnym strzelaniu do krążków
biathlonowych. Drużynowo uplasowaliśmy się
na 2. miejscu (tuż za SSP 1). W klasyfikacjach
indywidualnych natomiast Zuzanna Klamerek
(VIb) zajęła 3. miejsce wśród startujących
dziewczyn, a w kategorii chłopców 1. miejsce
zajął Filip Kowalski (VIb). 

Gratulujemy zarówno piłkarzom, jak i
biatlonistom!

Jakub Łopatka, IVb
(zwycięzca II edycji akcji "Wiosenne wiersze")

"Idzie wiosna"

            Coraz częściej słońce świeci
           na dworze coraz więcej dzieci.
              Drzewa się zazieleniają,
          a ptaszki piękną muzykę grają.

             Idź na spacer, idź na łąkę
       można wtedy zobaczyć biedronkę.
      Chodźmy razem przywitać wiosnę,
    będziemy tańczyć i śpiewać radośnie.

          To już wiosna, wiosna radosna,
        coraz częściej uśmiecha się łąka.
        My będziemy dziś biegać i skakać,
          bo już można po boiskach latać.

             Witaj wiosno, wiosno nasza,
            niech Ci zaśpiewa cała klasa!

. N. Krzyżkowiak
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