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                                          Zielone szkoły w PSS

       W dniach od 1-3 czerwca nasza szkoła  opustoszała! Uczniowie wraz  z
nauczycielami udali się na zielone szkoły! Dla klas pierwszych była to
pierwsza wyprawa bez rodziców w życiu!!!
       Nasze klasy, 4a i 4b wyjechały do Kotliny Kłodzkiej. W programie
wycieczki znajdowało się wiele atrakcji.
       Zwiedzaliśmy kopalnię złota w Złotym Stoku, gdzie poznaliśmy pracę
alchemika i jeździliśmy podziemną kolejką. Udaliśmy się również na
wyprawę do Błędnych skał oraz Kudowy Zdrój. Zdobyliśmy także najwyższy
szczyt w tym regionie - Szczeliniec Wielki. 
       Ogromne wrażenie na wszystkich uczestnikach zrobiła Kaplica
Czaszek w Czermnej.
       Ostatnią atrakcją wycieczki było zwiedzanie kopalni węgla w Nowej
Rudzie, gdzie czekały na nas ekstremalne zadania do wykonania, wśród
nich przejazd kolejką, kopanie węgla, poszukiwanie Skarbnika. Daliśmy
sobie jednak ze wszystkimi radę!
       Zmęczeni, ale z uśmiechem na twarzy wróciliśmy do naszych domów.
Ciekawe, czy Wasze wycieczki okazały się równie udane jak nasze?
        

                                                                     Marysia Krasicka, kl. IVb
                                                                     Asia Szymańska, kl. IVa

Piknik czytelniczy

Piknik czytelniczy

                                     PIKNIK CZYTELNICZY

      20 maja 2016 r. w naszej szkole odbył się Piknik
Czytelniczy pod hasłem „Dokta czytała książki, czytam i
ja!” Każda klasa z zapartym tchem czytała wybraną
książkę, 
do której następnie tworzyła plakat lub komiks. To
wszystko działo się w atmosferze pikniku oczywiście na
łonie natury – koce i kosze piknikowe opanowały całą
przestrzeń wokół szkoły. Każdy mógł zajadać się
słodkościami i wygrzewać na słońcu.
    Punktem kulminacyjnym było odczytanie inwokacji
przez wszystkich uczestników oraz wysłuchanie kilku
fragmentów „Pana Tadeusza”.
    To był niezwykły dzień, który zapamiętam na bardzo
długo. 
 
  

                                                        Marta Lemańska, kl. IVa

E. Tabor

E.Tabor



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Numer 7 06/2016 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL BłenoMedia

Mam Talent

Mam Talnet

2C w City Center:)

Festyn ekologiczny "Nowe życie śmieci"

                                      Mam Talent II edycja
12 maja odbyła się druga edycja Mam Talent w PSS. Uczestniczyli w niej
uczniowie klas I - VI. Pokazali oni swoje zainteresowania, pasje, hobby. 
To był niezwykle barwny pokaz talentów muzycznych, recytatorskich,
tanecznych…
W konkursie Międzyszkolnym Mam Talent, który odbył się 17 maja, naszą
szkołę reprezentowali:
uczniowie z klas I-III
Matylda Szanecka 2b - gra na instrumencie
Zofia Piórkowska 2a - śpiew
Dominik Hofman  2b – taniec
uczniowie klas IV-VI
Julia Mielczarek 5b - gra na instrumencie
Gabrysia Fiedorow 5b - śpiew
Robert Krajewski 4a - taniec
Nasi uczniowie zaprezentowali się z jak najlepszej strony i zajęli następujące
miejsca:
Zofia Piórkowska - 3. miejsce
Matylda Szanecka - 3. miejsce
Dominik Hofman - 2. miejsce
Julia Mielczarek - 3. miejsce
Robert Krajewski  - 1. miejsce
Gabrysia Fiedorow - 1. miejsce
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału
 w III edycji już za rok!
                                                                         Małgosia Grodzicka, kl. VB,
                                                                         Alicja Mielczarek, kl. VB,
                                                                         Wiktoria Nikonowicz, kl. VB

                             Co słychać u naszych młodszych kolegów?

            U naszych młodszych kolegów i koleżanek dzieje się, oj dzieje się…
Konkursy, festyny, wycieczki, warsztaty… Oto mały przegląd
najciekawszych moim zdaniem wydarzeń:
1.  Piknik rodzinny - zerówki oraz z kl. 1c
2.  Szkolny i międzyszkolny Mam Talent - kl. 1-3
3.  Odwiedziny w Poznańskiej Palmiarni- zerówki
4.  Spektakl, spotkanie z aktorem i kulisy Teatru Animacji - zeróweczki i
kl.1c
5.  Odwiedziny w City Center - kl. 2c
6.  Międzyszkolny konkurs Poznajemy na wesoło państwa Unii Europejskiej
- kl. 3a
7.  Festyn Ekologiczny Nowe Życie Śmieci- kl. 1-3 (i starszaki)
8.  Piknik Czytelniczy- kl. 0-3
9.  Lekcja projektowa na j. angielskim - kl. 2b
10.  Niespodziewany gość - kl. 2c
11.  Poznawanie podwodnego świata - kl. 3b
12.  Warsztaty Majsterkowo w Castoramie - kl. 1b
13.  Kosmos na j. angielskim - kl. 3b
14.  Poznawanie Historii - Powstanie Wielkopolskie - kl. 3b
15.  Project Runway - kl. 2c i 2b
16.  Odkrywanie leśnych ostępów – zeróweczki.

                
            Przesyłam pozdrowienia od całej redakcji BłenoMedia
 
                                                                           
                                                                                    Ola Czajka, kl. IVa

E. Tabor

E. Tabor

A. Paszyńska

A. Sroka
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