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SŁÓW KILKA OD NOWYCH REDAKTOREK

Jeszcze dwa miesiące
temu nie przyszłoby nam
do głowy, że będziemy
pisać artykuły do gazetki.
Napisałyśmy już dwa
teksty i sądzimy, że jest to
fajne, nie wymaga dużo
pracy tylko
zaangażowania. 
Można dzięki temu
poznać 

swoje pasje i talenty. 
Jest to bardzo ciekawe 
i interesujące.
Zachęcamy do udziału w
różnych zajęciach
szkolnych i pozaszkolnych.
   
          POZDRAWIAMY! 
      
                  Becia i Mari   

Na zdjęciach członkowie
naszej redakcji z
gimnazjum 
i technikum.

Pamięć serca nazywa się wdzięcznością. Uczniowie naszej szkoły wyrazili ją
matematycznie i podziękowali za:
uśmiech, wsparcie, mądrość, zrozumienie,
cierpliwość, pomoc, wytrwałość, pokazanie nam, co w życiu ważne,
wspólne wyprawy w krainę wiedzy, piątki i szóstki, pochwały i upomnienia,
liczby i słowa, pantofelka i amebę, shift, alt i enter, drogę mleczną,
uśmiech, wsparcie, mądrość, zrozumienie, cierpliwość, pomoc,
wytrwałość, poczucie humoru, wspólne odkrywanie świata,
radość w oczach na nasz widok, atrakcyjne lekcje,wiarę w nasze możliwości.
Dziękujemy za serce!!!
 
                         UCZNIOWIE ZSO

„Nauczyciel… prowadzi za rękę,
otwiera umysł, 

dotyka serca, kształtuje
przyszłość”

RUSZYŁA AKCJA CZYTELNICZA
"ODZIEŻÓWKA CZYTA DZIECIOM"

Zajęcia czytania dla dzieci
wznowiłyśmy już w
październiku. Zmienił się
nieco skład naszej grupy.
Na miejsce Bartka weszły
dwie dziewczyny Julka i
Wiktoria. Dzieci już na nas
czekały i pamiętały
zeszłoroczne zajęcia.
Radości nie było końca
             Weronika i Marysia
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30 września to radosny
dzień dla chłopaków.
Dziewczyny szykują
różne niespodzianki dla
nich.

Cieszą się tym
dniem,
ponieważ mogą się
wykazać inteligencją
i pomysłowością.
Wszystko zależy
tylko od ich
wyobraźni.
W tym roku
dziewczyny podniosły
poprzeczkę naprawdę
wysoko.
Upominków nie było
zbyt dużo, więc 

dziewczyny
z klasy 1 g.
postanowiły
zorganizować
,,uroczystość” dla
wszystkich chłopaków
ze swojej klasy.
Każda przyniosła coś
innego… Były balony,
światełka, 
poczęstunek, układ
taneczny, rysunki i
bardzo dobrze.

Jak świętowano Dzień Chłopaka 
w klasie I gimnazjum

Celem tej akcji jest
sprawdzenie wiedzy
matematycznej.
W tym dniu chętne
osoby mogą
przepytywać
wszystkich, nawet
nauczycieli z tabliczki

mnożenia, ma to
zachęcić do nauki.
Na ten pomysł wpadł
Andrzej Grabowski
założyciel
wydawnictwa WKM
Rachmistrz.
Dzięki tej zabawie

możemy uczyć się na
własnych błędach.
Okazuje się, że nawet
nauczyciele mają
czasami problemy z
odpowiedziami.

Wiersz o tabliczce
mnożenia
Dla nas tabliczka
mnożenia ważna jest,
dlatego ucz się pilnie
jej. Czasami
zapominana, wydaje
się łatwa.
Do zeszytu zerknij raz,
bo ona potrzebna jest
cały czas.
Gdy nauczyciel pyta
Cię, nie denerwuj się -
to łatwizna.

Jedni wiedzą mniej,
drudzy więcej,
bo jedni się uczą
wolniej, a inni prędzej.
Pomimo tego, że
odpowiesz źle,
możesz poprawić się.
Więc nie martw się!!!
UCZ SIĘ TABLICZKI  
MNOŻENIA:
DODAWANIA,
ODEJMOWANIA,
I DZIELENIA!
artykuł i wierszyk
napisały Becia i Mari

VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia  pod hasłem:
Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

Chłopcy mają duszę diabełka, na lekcjach nie potrafią usiedzieć na
krzesełkach. Łukasz do szatni ciągle biega, rzeczami podłogę wyciera.
Arek pokemonów szuka, dla niego to żadna sztuka.
Kacper Ikała chętnie się uczy, za chwilę do każdej z sal będzie miał
kluczyk. Patryk cicho siedzi na lekcjach, lecz głośno rozmawia na
kochanych przerwach. 
Adam czasami odzywa się niepytany i już jest z tego znany.                    
Kacper Sierzchulski przezwisko "Sierzchul" ma, bo to jest gościu, który
fajne żarty zna. Krzycho "ciężki " humor ma, z tego każdy go zna.
Maks lubi podokuczać.Do końca się jeszcze nie znamy, ale razem
tworzymy klasę pierwszą gimnazjum.                                                            
                   Artykuł i okolicznościowy wierszyk dla klasowych kolegów        
                                                napisały   Mari i Becia                                   
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Wzorem lat ubiegłych rozpoczęły się zajęcia
projektowania i wizażu dla gimnazjalistów.
I znów czeszemy, projektujemy, malujemy,
szyjemy...
 

Zajęcia projektowania i wizażu
 dla gimnazjalistów

Niezwykle kreatywne 
i interesujące zajęcia
projektowania i
stylizacji ubioru
prowadzi pani Lidia
Koralewska.

Na lekcjach dzieje się
bardzo dużo: m.in.
poznajemy proporcje
ludzkiej sylwetki,
techniki rysowania i
kategorie mody
(użytkowa i haute
couture). Haute couture
to dział luksusowego
krawiectwa, zajmujący
się tworzeniem ubrań
na zamówienie dla
konkretnego klienta.

Charakteryzują się one
wysoką jakością
materiałów i
wykończeń, często są
szyte ręcznie. Można
nazwać je dziełami
sztuki.
Podczas zajęć
praktycznych można
puścić wodze fantazji 
i dać upust emocjom. 
To zadziwiające jak
daleko można odejść
od źródła inspiracji

w swoim projekcie.
W gruncie rzeczy
oryginalność i zapał
jest równie ważny co
talent.
Lekcje są przyjemne i
inspirujące, a materiał
sam wchodzi do
głowy.

     Gabriela Hauke

"Rozmalowani" zajęcia projektowania 
i stylizacji odzieży

Część z nas bardziej
czuje się fryzjerami.
Nasze dziewczyny
zainspirowane przez
panią Grażynę
Szczecińską 
wykonują różnorakie
stylizacje włosów,
ucząc się
wykorzystywać
akcesoria fryzjerskie.
To właśnie one
stanowią podstawowe
atrybuty stylisty, bez
których nie może się
obejść porządny

fryzjer.
Mówiąc o akcesoriach
fryzjerskich mamy na
myśli przedmioty
umożliwiające
strzyżenie i
modelowanie m.in.:
nożyczki, grzebienie,
szczotki do włosów,
wałki i papiloty, klipsy i
klamry, przybory do
farbowania oraz
sprzęty pomocnicze
np.kufry i etui.
              Marysia L. 
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XVIII OGÓLNOPOLSKI BIEG CHROBREGO

wszystko to przełoży
się na doświadczenie
zawodowe oraz
kompetencje potrzebne
w kolejnych etapach
edukacji lub pracy
zawodowej.

BIERZEMY UDZIAŁ W PROJEKCIE
"WOLONTARIAT Z KLASĄ"

Od kilku już lat
działamy jako szkolni
wolontariusze.
Staramy się pomagać,
a przy okazji sami
dostajemy lekcję
życia. 
Także tym razem

nie zawiedliśmy i zgłosiliśmy się do projektu edukacyjnego „Wolontariat z
klasą”. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju
Edukacji Obywatelskiej CREO z siedzibą w Poznaniu dzięki wsparciu
udzielonemu w ramach dofinansowania ze środków Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich.
Dla naszych szkolnych wolontariuszy przeprowadzony będzie cykl
innowacyjnych zajęć, które przygotowują młodych do współdziałania z
seniorami i osobami z niepełnosprawnością.
Pierwsze spotkanie mamy już za sobą. Piątego października naszą szkolę
odwiedził jeden z organizatorów projektu pan Ryszard Michalski.
Uczestniczyliśmy w warsztatach z wózkiem inwalidzkim. Podczas tego
spotkania nie tylko zostaliśmy przeszkoleni do roli asystentów
osób poruszających się na wózkach, 

ale również mogliśmy
"wejść w ich skórę" i
przekonać się, że
życie na wózku bez
jakiejkolwiek pomocy z
zewnątrz jest często
niemożliwe.
Warsztaty nauczyły
nas współpracy,
odpowiedzialności oraz
systematyczności. 
W przyszłości 

Pamiętaj!
Spoglądaj przed
siebie, obserwuj i ucz
się.
Jeśli spotkasz na
swojej drodze osobę,
której będziesz mógł
pomóc nie zwlekaj –
pomóż.

   Wiktoria Strzelczyk 

Celem tej sportowej
imprezy jest
popularyzacja biegania
jako najprostszej
formy sportu dla
wszystkich.
Organizatorem

jest Wielkopolskie
Towarzystwo
Krzewienia Kultury
Fizycznej w Poznaniu,
a współorganizatorem
Wydział Sportu Urzędu
Miasta Poznania.
23 września odbyła się

już XVIII edycja Biegu
Chrobrego.
Uczniowie biegli na
różnych dystansach,
w zależności od
kategorii wiekowej.

Nasi zawodnicy
pokonali dystans 
2000 m.
Spośród dwunastki
naszych zawodników
najlepsze wyniki
osiągnęli:
Joanna Szymańska z
kl. IcT zajmując
czwarte miejsce
i Jakub Studziński z
klasy II2, który zajął
miejsce piąte.
      Gabriela HaukeUczestnicy Biegu Chrobrego

Trening tuz przed biegiem

Zdobywca V m. Kuba Studziński

Co nie jeść przed i po
treningu?
Przetworzonych - czyli
takich, które zawierają
w sobie potężne ilości
konserwantów,
ulepszaczy i innych
paskudztw. Pożywienia
o dużej zawartości
cukrów, na godzinę
przed bieganiem. Są
one szybkim
zastrzykiem 

energii, ale potem dają
efekt odwrotny,
powodując szybki
spadek energii w
trakcie treningu.
Wysokotłuszowych
białek (ser, czerwone
mięso), których
strawienie wymaga
dużej ilości czasu. 
Mleko ale tylko
czekoladowe i po
treningu.
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Nazywam się
Weronika Brodecka.
Jestem uczennicą
klasy drugiej
gimnazjum. Moją
największą pasją jest
harcerstwo.

Wakacyjne wspomnienia

Zgodnie z uchwałą
Zarządu
Automobilklubu
Wielkopolski,
przedstawiciel Zarządu
corocznie wręcza
stypendia trzem
uczniom Gimnazjum

nr 1 w Poznaniu,
gimnazjum noszącym
imię współzałożyciela i
pierwszego Prezesa
Automobilklubu
Wielkopolski.
Kryterium
przyznawania

stypendium stanowi:
wzorowe zachowanie,
nauka i prace na rzecz
szkoły.
W tym roku
uhonorowane zostały:
Weronika Brodecka,
Sara Dembik i 

Marysia
Lewandowska. 
Dokumenty
przyznające stypendia
na rok szkolny
2016/2017 wręczył
uczennicom Dyrektor
Biura Zarządu
Automobilklubu
Wielkopolski 
Pan Piotr Monkiewicz.
    
     Gratulujemy!!!

Przyznano coroczne stypendia 
dla wyróżniających się uczniów

Należę do I szczepu imienia Poznańskich Kryptologów ,do drużyny 27pdh
Hodarii imienia dr Wandy Błeńskiej. Jako harcerka noszę mundur:  ciemno
zielone spodnie lub prosta szara spódnica, podobnego koloru koszula ,którą
zdobią kolorowe odznaczenia, rogatywka i getry. Strój wyrażający więcej
niż milion słów. Wstąpiłam w szeregi harcerzy, gdy byłam w 6 klasie szkoły
podstawowej. Byłam już na niezliczonej ilości biwaków i na dwóch
obozach. 
Tegoroczny obóz odbył się w Bieszczadach w miejscowości Nasiczne,
cudownej krainie otoczonej tysiącem drzew. Bez zasięgu i internetu
musieliśmy wytrwać trzy tygodnie, co w XXI wieku dla wielu nastolatków
byłoby rzeczą niemożliwą do wykonania. A jednak my harcerze do pełni
szczęścia nie potrzebujemy telewizorów, telefonów czy tabletów. 
Wystarczy nam nasze towarzystwo i ognisko. 
Przytulny  podobóz I szczepu otaczała zariba i wartownia.

Za gałęziami zariby
znajdowało się 10
namiotów, w których
spędzaliśmy wolny
czas na śpiewaniu,
rozmawianiu, graniu 
w różne gry czy
przyszywaniu guzików
na następny apel.
Dzień zaczynaliśmy w
ekspresowym tempie. 
Codziennie rano
odbywała się
rozgrzewka. 

Następnie odbywaliśmy poranną toaletę oraz jedliśmy śniadanie. 
Po zjedzonym posiłku odbywał się apel, w czasie którego druhny i druhowie
sprawdzali nasze umundurowanie oraz czystość namiotów. Gdy namioty nie
odpowiadały wyglądem naszym opiekunom, zostawały one
„uporządkowane” w postaci wyrzucenia śmieci przez drzwi namiotu i
zrobieniu pilotów z naszych miejsc do spania (kanadyjek). Następnie
zaczynaliśmy prawdziwą zabawę, codziennie mieliśmy inne zajęcia np.:
samarytanka, alfabet morse'a, szyfry, gry terenowe, mouse itp. Niekiedy
zamiast zajęć szliśmy na piesze wycieczki w góry czy doliny.  Po udanym i
męczącym dniu wszyscy szliśmy prosto do kanadyjek. Czasami nasze
piękne sny zostawały przerywane „alarmem” mundurowym lub  grą
terenową . W czasie trwania "alarmu mundurowego” najczęściej szliśmy na
ognisko by śpiewać, grać czy wysłuchać gawędy naszej drużynowej. 

Szczerze mówiąc to właśnie nocne alarmy lubię
najbardziej z całego dnia obozowego, wtedy
emocje sięgają nieba. W ostatnią noc obozu odbył
się właśnie taki alarm, w czasie którego
otrzymałam nowy stopień „Tropicielki”. Moje
szczęście dosłownie sięgało dachu namiotu.

                                     Weronika Brodecka
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