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II WIOSENNY FESTIWAL KULTUR I
OBYCZAJÓW

W GIMNAZJUM W SIERAKOWIE

W dniu 16 maja 2016 roku w Gimnazjum
im. Adama Olbrachta Przyjmy -
Przyjemskiego w Sierakowie
zorganizowana została druga edycja
Wiosennego Festiwalu Kultur i
Obyczajów, którego inicjatorem oraz
organizatorem był Samorząd Uczniowski
szkoły. Uczniowie wszystkich klas
przygotowywali stoiska prezentujące
kulturę, tradycje, potrawy oraz stroje
charakterystyczne dla wybranych przez
siebie krajów. Nierzadko atrakcją były
także tradycyjne tańce, czy prezentacje
multimedialne przedstawiające wybrane
elementy narodowych kultur. Niezwykłe
wprost zaangażowanie uczniów
zaowocowało dodatkowo wspaniałymi,
barwnymi stoiskami, które obfitowały w
tradycyjne kulinaria do skosztowania,
pamiątki i plakaty poświęcone
charakteryzowanym krajom.
Komisja konkursowa po obejrzeniu
wszystkich stoisk nagrodziła pięć
najlepiej przygotowanych klas;
zwycięzcą Festiwalu została klasa III C
prezentująca Indie. Wręczone zostały
również cztery wyróżnienia dla klas: III F
(prezentującej Turcję), II F (prezentującej
Polskę), III A (prezentującej Francję) oraz
II B (prezentującej Japonię).
Zwieńczeniem całego przedsięwzięcia
była prezentacja strojów
charakterystycznych dla danego kraju,
który odbył się w holu przy aplauzie całej
szkolnej społeczności. Najwyżej
ocenione klasy otrzymały
okolicznościowe dyplomy, jak również
nagrody ufundowane przez Samorząd
Uczniowski Gimnazjum w Sierakowie.
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GALERIA:
SZKOLNY DZIEŃ
MATEMATYKI!

Prelekcja

SPOTKANIE RODZICÓW Z SIERAKOWA Z
PRACOWNIKIEM UNIWERSYTETU IM. ADAMA

MICKIEWICZA W POZNANIU

W dniu 18 maja br. zorganizowane zostało w
Gimnazjum im. Adama Olbrachta Przyjmy –
Przyjemskiego w Poznaniu otwarte spotkanie
rodziców szkoły z p. dr Mirosławem Radołą,
pracownikiem naukowym UAM w Poznaniu.
Tematem spotkania był wykład naukowca
zatytułowany Dziecko w sieci, poparty interesującą
prezentacją multimedialną. Prelegent zapoznał
licznie przybyłych rodziców z najświeższymi
badaniami naukowymi poświęconymi
niebezpieczeństwom, jakie stoją przed
współczesną młodzieżą w przypadku
niekontrolowanego korzystania z Internetu; omawiał
istotę cyberprzestrzeni oraz charakter i objawy
sieciowego uzależnienia.
Spotkanie niniejsze wpisane jest w szereg licznych,
prowadzonych przez Gimnazjum w Sierakowie,
działań o charakterze profilaktycznym popartych
współpracą z uczelniami wyższymi, które starają
się odpowiadać na bieżące problemy otaczającej
młodzież rzeczywistości.
PM

Prelekcja

Słup matematycznych zagadek

Sportowa matma!

Pokonujemy prawa fizyki:)

Wyzwanie: dwudziestościan foremny:)
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Sportowa matematyka - c. d.

Praca zespołowa

Rywalizacja Happy Cube

Wręczenie nagród

Jubileuszowy XXV Śremsong 2016 

Liczna grupa reprezentowała nasze gimnazjum
podczas tegorocznego XXV Jubileuszowego
Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Religijnej
Śremsong. Młodzież prezentowała swoje
umiejętności wokalno – instrumentalne w różnych
gatunkach muzycznych. Wystąpili: Agata
Nadrowska, szkolny chór „Kameleon” i zespół
muzyczny GS. Występy naszych uczniów wzbudziły
liczne brawa i co budujące – podziw jury. Wszyscy
otrzymali wyróżnienia.

Przemek

Chór i zespół szkolny

OLIMPIADA BIOLOGICZNA 2016 
ZAKOŃCZONA!

W dniu 18 maja 2016 roku po raz kolejny w
Gimnazjum w Sierakowie odbyła się Powiatowa
Olimpiada Biologiczna. W tej edycji gościliśmy
grupę uczestników - 20 uczniów gimnazjów, którzy
pod opieką nauczycieli przybyli do nas z Bojanowa
oraz Gimnazjum nr 1 w Rawiczu. Pytania
konkursowe miały charakter zadań zarówno
zamkniętych jak i otwartych a dotyczyły budowy i
funkcjonowania człowieka .Spośród wszystkich
uczestników komisja konkursowa wyłoniła
zwycięzców:

Laureatką I miejsca została uczennica, która
zdobyła największą ilość punktów – Róża
Łysikowska z Gimnazjum w Bojanowie. Miejsce
drugie zajął uczeń reprezentujący Gimnazjum nr 1
w Rawiczu – Jakub Jankowski. 
C. d. - kolejna strona
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Olimpiada biologiczna - c. d.

Natomiast równorzędne miejsca trzecie zajęły: Jagoda
Chojaczyk z Gimnazjum nr 1 w Rawiczu oraz
Szymon Szynalski z Gimnazjum w Sierakowie
.Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody
książkowe z rąk organizatorek: p. S. Kwaśnej – Żyto
oraz p. Moniki Ogrodowicz, jak również dyrektora
sierakowskiej placówki – p. Piotra Mośka. Wszystkim
laureatom oraz ich opiekunom gratulujemy i
zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach
olimpiady!

Przebieg olimpiady

XII Szkolny Turniej Warcabowy z finałem w
plenerze!

W dniu 23 maja br. już po raz dwunasty Gimnazjum
im. Adama Olbrachta Przyjmy – Przyjemskiego w
Sierakowie wyłoniło najlepszych graczy w warcaby.
Spośród 24 uczniów najlepiej grającymi okazali się:
Dominik Skotarek z kl. III C – który zajął pierwsze
miejsce, Kamil Machowiak z kl. III B – II miejsce i
Filip Kuczyński z kl.III C – III miejsce. Partie
finałowe zostały rozegrane w plenerze z użyciem
figur przestrzennych. Zwycięzcy turnieju wykazali
się inteligencją, logicznym myśleniem oraz
znakomitą orientacją przestrzenną. Intelektualna
rozrywka w klasycznym wydaniu cieszyła się, jak
zwykle dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Z
rąk dyrektora szkoły p. Piotra Mośka zwycięzcy
otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki
sfinansowane przez Radę Rodziców. Organizatorki
- p. Weronika Stankiewicz i p. Barbara Strugała
składają wszystkim serdeczne podziękowanie za
udział w turnieju i zapraszają na kolejną edycję za
rok. 
BS

Turniej warcabowy

Młodzi chemicy

DZIEŃ CHEMIKA 

         W GIMNAZJUM W SIERAKOWIE

We wtorek 24 maja 2016 roku odbyła się w
Gimnazjum w Sierakowie czwarta edycja Dnia
Chemika. Uczestnikami tegorocznego spotkania z
Chemią w Małej Skali byli uczniowie naszej szkoły.
Siedemdziesięciu gimnazjalistów przez cztery
godziny lekcyjne uczestniczyło w zajęciach
warsztatowych, laboratoryjnych, prowadzonych
przez pracowników Centrum Chemii w Małej Skali
działającego przy Pracowni Dydaktyki Chemii
Wydziału Chemii UMK w Toruniu. Następnie
uczestnicy warsztatów wzięli udział w pokazie
efektownych doświadczeń z ich udziałem.

c. d. kolejna strona
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zień chemika - c. d.

To niepowtarzalne spotkanie z chemią ma na celu
wzbudzić zainteresowanie uczniów jednym z
przedmiotów przyrodniczych. Chemia w małej skali
często określana jako mikrochemia jest techniką
wspomagającą doświadczalne nauczanie chemii,
pozwala na sprawdzenie swoich umiejętności i
uzdolnień. Zajęcia warsztatowe są bezpieczne dla
ucznia, pozwalają na właściwą interpretacją
przeprowadzanych doświadczeń i trafne formułowanie
wniosków po ich wykonaniu, wywołują wiele emocji. Po
raz kolejny uczestnicy warsztatów przeżyli
niepowtarzalną przygodę z chemią. Kolejny Dzień
Chemika już za rok.

Dzień chemika

O SEGREGACJI ŚMIECI

W środę 25 maja br. zorganizowane zostało w
naszym gimnazjum spotkanie wszystkich uczniów
klas pierwszych z Panem Romualdem Burczykiem
- przedstawicielem firmy "Zielony Punkt.co.
Business Communication Group". Celem spotkania
było przekazanie informacji na temat właściwego
gospodarowania odpadami, selektywnej zbiórki i
segregacji śmieci oraz kształtowanie prawidłowych
nawyków  i postaw proekologicznych wśród
młodzieży. Spotkanie jest efektem prowadzonej
przez Komunalny Związek Gmin Regionu
Leszczyńskiego II edycji kampanii edukacyjnej pt.
"SOS dla środowiska, czyli segregujący,
oszczędny, świadomy".

KONKURS „OD PRZYRODY DO
BIOLOGII” 
W SIERAKOWIE

W dniu 25 maja 2016 roku odbyła się w Gimnazjum
im. Adama Olbrachta Przyjmy – Przyjemskiego w
Sierakowie trzecia już edycja konkursu „Od
przyrody do biologii”, organizowanego przez
nauczycielki biologii w sierakowskiej placówce - p.
Sylwię Kwaśną – Żyto i p. Joannę Szynalską i
adresowanego do uczniów szkół podstawowych
Gminy Rawicz.
Do współzawodnictwa przystąpiło 19 uczniów szkół
podstawowych nr 1, 3, 4 oraz 6 w Rawiczu.
Uczestnicy rozwiązywali test sprawdzający
wiadomości i umiejętności biologiczne zdobyte
podczas nauki przyrody w szkole podstawowej.
Komisja konkursowa nagrodziła troje zwycięzców –
I miejsce zajął Krzysztof Ostrowski z SP nr 4,
miejsce II – Dominika Jankowska z SP nr 1 i III
miejsce – Olga Waleron z SP nr 4.
Gratulujemy wszystkim, którzy zechcieli sprawdzić
swoją wiedzę biologiczną i dziękujemy
nauczycielom przyrody za opiekę i rozbudzanie
zainteresowań „młodych biologów”. Liczymy na
spotkanie w przyszłym roku szkolnym!

Od przyrody do biologii

Laureaci oraz organizatorki konkursu
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XVI EDYCJA KONKURSU
„HALO EUROPA, TO MY!”

Rokrocznie Gimnazjum w Sierakowie organizuje
Powiatowy konkurs „Halo Europa, to My!”, którego
celem głównym jest propagowanie idei zjednoczonej
Europy wśród uczniów szkół podstawowych i
gimnazjów. Uczniowie muszą się wykazać dużą
wiedzą dotyczą zagadnień unijnych, historią Europy i
Unii Europejskiej, kultury, tradycji poszczególnych
krajów będących w Unii ale również mieszczących
się na naszym kontynencie. Konkurs ten porusza
również problemy trawiące dzisiejszą Europę, a
także mechanizmy działające na terenie Unii
Europejskiej.

Konkurs składa się się z dwóch części. Na pierwszej
części zawodnicy rywalizują rozwiązując testy.
Następnie nauczyciele opiekunowie sprawdzają
poprawność odpowiedzi tych prac pisemnych a w
tym czasie uczniowie biorący udział biorą udział w
warsztatach dotyczących państw UE. W tym roku
uczniowie pracujący w grupach muszą stworzyć
wycieczkę 14 - dniową po wybranym kraju unijnym i
przekonać jury składające się z przedstawicieli
Szkolnego Klubu Europejskie „Epsylon” działającego
przy Gimnazjum w Sierakowie.

W konkursie wzięło w tym roku udział 23 osoby.
Rywalizacja była niezwykle zacięta, różnice
punktowe niewielkie. W czasie, kiedy opiekunowie
poszczególnych klubów europejskich poprawiali
prace zawodników, to uczniowie biorący udział w
konkursie pracowali na warsztatach, gdzie układali
plan dwutygodniowej wycieczki po wylosowanym
kraju unijnym. Wszystkie drużyny przygotowały
doskonałe plany wakacyjne odnoszące się do
wybranych krajów. W kategorii szkół podstawowych
zwycięzcami okazali się: I miejsce – Franciszek
Dziewięcki ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawiczu,
II miejsce przypadło Bartoszowi Pęcherskiemu ze
Szkoły Podstawowej nr 6 w Rawiczu, zaś trzecie
miejsce zajął Sebastian Kozal ze Szkoły
Podstawowej nr 6 w Rawiczu.

W kategorii gimnazjów pierwsze miejsce zajął
Aleksander Żółtański z Gimnazjum nr 1 w Rawiczu,
II miejsce przypadło Bartoszowi Wolnemu z
Gimnazjum w Sierakowie, na trzecim natomiast
miejscu uplasował się Jędrzej Skrzypczak z
Gimnazjum nr 1 w Rawiczu.

Po ogłoszeniu zwycięzców dyrektor Gimnazjum w
Sierakowie – Piotr Mosiek wraz z Opiekunami SKE
„Epsylon” – Maciejem Łukowiakiem i Rafałem
Dziewięckim, wręczyli zwycięzcom okolicznościowe
dyplomy i nagrody ufundowane przez Urząd Miejski
Gminy Rawicz oraz Radę Rodziców przy
Gimnazjum w Sierakowie. 
RD

"Halo, Europa, to my!"

Uczestnicy konkursu

RD

RD
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DZIEŃ LICZNYCH WYDARZEŃ
W GIMNAZJUM W SIERAKOWIE

W dniu 1 czerwca br. w Gimnazjum im. Adama
Olbrachta Przyjmy – Przyjemskiego w Sierakowie
zorganizowane zostały trzy wydarzenia: Dzień
Sportu, Dzień Projektów Edukacyjnych oraz całość
zakończył Festiwal Kolorów. 

Dzień Sportu, zorganizowany przez nauczycieli
wychowania fizycznego (koordynatorami całości byli:
p. Rafał Kononowicz oraz p. Piotr Łukasiewicz),
podzielony został na trzy tury, w trakcie których
kolejne roczniki uczniów rywalizowały ze sobą na sali
gimnastycznej w różnorodnych dyscyplinach
zręcznościowych. Pierwsze miejsce wśród klas
pierwszych zajęła klasa IC, wśród klas drugich –
k l a s a IIG oraz wśród klas trzecich – IIIF.
Podsumowanie całej rywalizacji odbyło się na boisku
szkolnym, gdzie nagrodzone klasy odebrały
pamiątkowe dyplomy z rąk dyrektora gimnazjum – p.
Piotra Mośka oraz organizatora – p. Piotra
Łukasiewicza.

Rozgrywki sportowe

Prezentacja projektów

W stołówce tymczasem odbywał się Dzień Projektów Edukacyjnych, w trakcie którego uczniowie
reprezentujący poszczególne drugie klasy przedstawiali własne projekty edukacyjne. Wśród uczniowskich
projektów znalazły się opracowania, prezentacje multimedialne, filmy, potrawy, formy przestrzenne i inne,
które poświęcone były chociażby: zdrowemu odżywianiu, historii szkoły, pasmu Gór Stołowych, historii i
etymologii nazwisk, ciekawym zjawiskom chemicznym, zmieniającym się zawodom w naszym regionie,
zjawiskom fizycznym w scratchu, czy też miastu przyszłości przedstawionego za pomocą figur
geometrycznych. Całość przedsięwzięcia zorganizowały szkolne koordynatorki projektów edukacyjnych – p.
Maria Rajewska oraz p. Weronika Stankiewicz; wydarzenie prowadziła zaś p. Sylwia Henkulak – Matysiak. 
Ten niezwykle atrakcyjny i pełen wydarzeń edukacyjnych dzień zakończył Festiwal Kolorów, zorganizowany
przez szkolny Samorząd Uczniowski pod opieką p. Piotra Łukasiewicza. Uczniowie na boisku szkolnym
utworzyli efektowną wielokolorową chmurę pyłu, która powstała z wyrzuconych w powietrze specjalnych,
ekologicznych barwników.
W tym roku pierwszy raz zatem obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka przyjęły w Gimnazjum w
Sierakowie wielowydarzeniową formułę, za którą współodpowiedzialni byli sami uczniowie. Dzień był
niezwykle atrakcyjny i łączył w sobie liczne elementy

Eksplozja kolorów Tęczowa chmura
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Konkursy biblioteczne

PLASTYCZNO – CZYTELNICZE ZMAGANIA 
W SIERAKOWSKIEJ BIBLIOTECE

W dniu 2 czerwca 2016 roku w bibliotece Gimnazjum
im. Adama Olbrachta Przyjmy – Przyjemskiego w
Sierakowie rozstrzygnięte zostały dwa konkursy,
pierwszym z nich był konkurs plastyczny „Mój
ulubiony bohater książek J. R. R. Tolkiena”, którego
współorganizatorem była „Ziemia Rawicka”. Jego
laureatami zostali: Zuzanna Tawczyńska z klasy IF,
która zajęła pierwsze miejsce, drugie miejsce
przypadło Wiktorii Lorek z klasy IIF, trzecie miejsce
zajął tymczasem Jakub Ciemniak z klasy IG. 

Drugi z konkursów był konkursem czytelniczym ze
znajomości książki „Igrzyska śmierci” autorstwa
Suzanne Collins. Pierwsze miejsce zajęła Karolina
Sidor z klasy IIIE, drugie miejsce - Grzegorz Heize z
klasy ID, trzecie miejsce zajęła Wiktoria Milińska z
klasy IA, natomiast nagroda specjalna przypadła
Rafałowi Olszakowi z klasy IIIE.

Uczniowie otrzymali z rąk organizatorów: Pań
bibliotekarek – p. Marii Rajewskiej i p. Sylwii Henkulak-
Matysiak, redaktora naczelnego dwutygodnika „Ziemia
Rawicka” – p. Tomasza Klemczaka oraz dyrektora
szkoły – p. Piotra Mośka, pamiątkowe dyplomy oraz
atrakcyjne nagrody ufundowane przez „Ziemię
Rawicką” i Urząd Miejski Gminy Rawicz.

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE 
W GIMNAZJUM W SIERAKOWIE

Dnia 3 czerwca 2016 roku w Gimnazjum w Sierakowie
w ramach programu ZNAJDŹ WŁAŚCIWE
ROZWIĄZANIE odbyły się warsztaty profilaktyczne.
Spotkanie miało na celu uwrażliwić młodych ludzi na
problem palnie tytoniu oraz przekazać podstawowe
wiadomości na temat zachowań asertywnych i
rozwinąć umiejętności radzenia sobie w sytuacjach
trudnych. Uczniowie także wzmocnili poczucie własnej
wartości wzbudzając pozytywne myślenie o sobie
uczestnicząc w różnych ćwiczeniach.
Organizacja warsztatów profilaktycznych na stałe
wpisała się w harmonogram działań realizowanych w
naszej szkole. Co roku poruszamy z uczniami ważne
zagadnienia funkcjonowania społecznego.
MN

Ekipa warsztatowa

Praca wre...
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Sokole oko

POWIATOWY KONKURS „SOKOLE OKO”
ROZSTRZYGNIĘTY!

Konkurs odbywa się corocznie w Gimnazjum im. Adama Olbrachta Przyjmy-Przyjemskiego w Sierakowie pod
opieką germanistki pani Małgorzaty Pięty. W dniu 31 maja 2016 roku do konkursu przystąpili gimnazjaliści z
terenu Powiatu Rawickiego. 

Przed uczniami klas drugich i trzecich gimnazjum postawiono po raz kolejny trudne zadanie odszukania w teksie
10 błędów celowo popełnionych przez autora opowiadania i poprawienie ich. Do zdobycia możliwych było 20
punktów. Realizując cel konkursu gimnazjaliści wcielili się w rolę swoich nauczycieli.
Wezwanie podjęli uczniowie z gimnazjów w Miejskiej Górce, Rawiczu i Sierakowie. Laureatami Powiatowego
Konkursu „Sokole oko 2016” są uczniowie:

w kategorii klas II:

I miejsce – Eryk Giezek – Gimnazjum w Rawiczu,
II miejsce – Eryk Domaniecki – Gimnazjum w Rawiczu,
III miejsce – Aleksandra Wojtera – Gimnazjum w Sierakowie,

w kategorii klas III:

I miejsce – Monika Węcłaś – Gimnazjum w Rawiczu,
II miejsce – Katarzyna Jórdeczka – Gimnazjum w Rawiczu,
III miejsce – Karolina Sidor – Gimnazjum w Sierakowie.

Tak, jak i w poprzednich w edycjach konkursu zwycięzcy wybrali sobie nagrody, a pozostali uczestnicy
upominki, ufundowane przez Radę Rodziców Gimnazjum w Sierakowie. Dyplomy i nagrody wręczał dyrektor
szkoły Pan Piotr Mosiek wraz z organizatorką przedsięwzięcia – Panią Małgorzatą Piętą.
Wszystkim uczestnikom i ich opiekunkom bardzo dziękujemy za udział i zapraszamy do wzięcia udziału w
konkursie w kolejnym roku szkolnym.

W
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Święta i obrzędy – Boże Ciało 

Uroczystości ku czci Najświętszego Sakramentu, czyli
Boże Ciało, obchodzone są w drugi czwartek po
Zielonych Światkach i trwają przez całą oktawę.
Przyczyną ustanowienia tego święta w XIII wieku były
objawienia błogosławionej Julianny, zakonnicy z
Cornillon, której ukazywała się hostia splamiona krwią.
W Polsce obchody Bożego Ciała wprowadził w diecezji
krakowskiej biskup Nanker w 1320 roku. Procesje,
które stanowią dziś główną część kościelnej liturgii,
przyjęły się dopiero sto lat później. W Krakowie do
dziś, w ostatnim dniu oktawy Bożego Ciała, odbywa
się zabawa, zwana lajkonikiem. Geneza tego obyczaju
nie jest do końca znana. 

W oktawę bożego Ciała jeszcze dziś, głównie na wsi,
święci się wianuszki uplecione z ziół i kwiatów. Ich
liczba powinna być nieparzysta: dziewięć, jedenaście
albo trzynaście. Każdy wianek zrobiony był z innego
ziela, przybrany kwiatami i związany lipowym łykiem
albo kolorową wstążka. Wieszano je nad oknami i
drzwiami chałup, nad wejściem do stajen i obór, by
chroniły przed piorunem, gradem i chorobami.

Procesje Bożego Ciała są bardzo uroczyste,
uczestniczą w nich duchowni, członkowie cechów
niosący swe chorągwie, bractwa kościelne,
dziewczynki sypiące kwiaty i wierni. W dawnych
czasach brali w nich udział królowie i dworzanie. Trasa
procesji przystrojona jest gałęziami i kwiatami, cztery
ołtarze wyglądają pięknie dzięki pracy parafian. Przy
każdym z nich odmawiane są modlitwy i czytana
Ewangelia tematycznie związana z eucharystią. Na
zakończenie ksiądz błogosławi wiernych
Najświętszym /sakramentem umieszczonym w
monstrancji.

Mikołaj Zawada IE

Źródło: Renata Hryń-Kuśmierek, Zuzanna Śliwa
Encyklopedia tradycji polskich, Wydawnictwo Publicat

Święta i obrzędy – Noc Świętojańska

Wieczór i noc świętojańska, przypadające na św.
Jana, były porą cudów. Dawniej w tę noc śmiałkowie
udawali się samotnie na poszukiwanie kwiatu paproci.
Temu, kto zdołałby go odnaleźć, miał przynieść
bogactwo, szczęście, dar przewidywania przyszłości i
stawania się niewidzialnym, umiejętność leczenia ludzi
i zwierząt. 

Na spotkania przy ogniskach przychodzili przede
wszystkim ludzie młodzi. Chłopcy skakali przez
płonący ogień, dziewczęta tańczyły wokół niego,
śpiewając pieśni, w których prosiły św. Jana o miłość i
udane małżeństwo. Dziewczęta przywiązywały wianki
z polnych i ogrodowych kwiatów do deseczek,
zapalały ustawione w środku świece i rzucały je na
rzekę, Jeśli wianek płynął bez przeszkód albo wyłowił
go ukochany, oznaczało to szybki ślub i szczęśliwe
życie. 

Wierzono, że ogień i zebrane w noc świętojańską zioła
mają mc odpędzania złych duchów. 

Ten piękny obyczaj w swej okrojonej już postaci
czasami można spotkać jeszcze na wsi.

Mikołaj Zawada IE

Źródło: Renata Hryń-Kuśmierek, Zuzanna Śliwa
Encyklopedia tradycji polskich, Wydawnictwo Publicat

DOWCIPY:
1. Przedszkolak pyta kolegę:

- Co dostałeś na gwiazdkę?
- Trąbkę.
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty!
- To super prezent! Dzięki niej zarabiam
codziennie złotówkę!
- W jaki sposób?
- Tata mi daje, żebym przestał trąbić!

2. - Puk, puk!
- Kto tam?
- Merry.
- Jaka Merry?
- Merry Christmas!
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KRZYŻÓWKA

Krzyżówka

Hasła do krzyżówki:

1. Pojazd, którym można wybrać się na wycieczkę, gdy
jest ładna pogoda.

2. Można zrobić ze świeżych kwiatów i założyć na głowę.

3. Na przykład jabłko.

4. Widać je na niebie, jest żółte i okrągłe.

5. Kolor trawy.

6. Przylatują z ciepłych krajów.

Martyna Jóska

DOWCIPY:

1. Rozmawiają dwie
przedszkolaczki:
- Czy masz już choinkę?
- Mam, ale sztuczną.
- A święty Mikołaj był już u
ciebie?
- Był, ale też sztuczny

2. Mama pyta Jasia:
- Dlaczego chcesz, aby św.
Mikołaj przyniósł ci dwa
komplety kolejki
elektrycznej?
- Bo ja też chcę się bawić,
kiedy tatuś jest w domu.

SPORT:

KOSZYKARZE
WICEMISTRZAMI
WIELKOPOLSKI

W dniach 29-30 kwietnia br. w
Pile odbyły się mistrzostwa
Wielkopolski w koszykówce
chłopców. Nasi uczniowie
osiągnęli ogromny sukces, gdyż
zostali wicemistrzami
województwa, plasując się zaraz
za Gimnazjum nr 3 w Ostrowie
Wielkopolskim, a wyprzedzając
Gimnazjum nr 2 w
Międzychodzie. Takie
osiągnięcie w dotychczasowej
historii szkoły zostało zdobyte
dotychczas tylko dwukrotnie.
Skład naszej drużyny to: Piotr
Fiebig, Kacper Górny, Jakub
Kunysz, Jan Lorek, Kamil
Machowiak, Kamil Moliński,
Krystian Osmelak, Jak
Polowczyk, Mikołaj Popiel,
Jakub Pusset, Michał Wojtera,
Tomasz Zaremba. Chłopcy
prowadzeni są przez
nauczyciela wychowania
fizycznego, pana Daniela
Knopisza.

M
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