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Witaj szkoło!

.

Katarzyna Patrzek

1 września o godz. 9:00 rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny.
Zebraliśmy się na szkolnym dziedzińcu, aby wysłuchać
przemowy pana dyrektora Dariusza Andrzejewskiego i
obejrzeć część artystyczną przygotowaną przez naszych
kolegów i koleżanki z młodszych klas. Po części
artystycznej, w której największe uznanie zdobył występ
cheerleaderek, każda klasa spotkała się ze swoim
wychowawcą i otrzymała plan lekcji. Nie obyło się też bez
uścisków i wymiany wrażeń z wakacyjnych przygód.
Wszystkim życzymy  sukcesu!

CheerleaderkiRozpoczęcie roku szkolnego

Julia Wesołowka

K.PatrzekK. Patrzek



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 13 12/2016 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLZ życia szkoły

Jednoznaczne zwycięstwo Anieli

Badania sondażowe
Julia Jaros, Kornelia Gawarecka

Zanim jeszcze odbyły się wybory, zapytaliśmy
uczniów na kogo będą głosować. Wynik mógł być
tylko jeden: 

Osoba Liczba głosów Procent

Agata 2 2,9

Aniela 51 73,91

Aniela/Olga 1 1,45

Igor 5 7,25

Olga 7 10,14

Adrian 2 2,9

Karolina 1 1,45

Suma 69 100%
Sonda

Nadia Rutkowska

W jeden z wrześniowych poniedziałków odbyły
się wybory na przewodniczącego szkoły.
Startowało w nich sześć osób z klas szóstych:
Aniela Kołodzińska (VIb), Olga Łuczak (VIa),
Karolina Giebel (VIa), Agata Bukowska (VIa), Igor
FIlipiak (VIc), Adrian Kumecki (VIb). Solidna
kampania wyborcza oraz duże znajomości
sprawiły, że to Aniela przekonała uczniów do
oddania na nią głosu. Nie dziwię się, ponieważ
gwarantowała dużo rozrywek, piątki bez zadań
domowych, a poniedziałki bez sprawdzianów.
Ciekawe czy szkoła pod okiem Anieli się zmieni?
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i
przedstawiamy ostateczne wyniki:

Przewodnicząca szkoły: Aniela Kołodzińska.
Zastępca przewodniczącego: Igor Filipiak.
Skarbnik: Adrian Kumecki.

W podjętym wyzwaniu życzymy naszym
przedstawicielom owocnej współpracy!

Samorządowe selfie

J. Jaros, K. Gawarecka

.
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Z wizytą we wczesnopiastowskim grodzie

Coroczne sprzątanie świata

Witamy!

Agata Bukowska

Korzystając z faktu, że rok szkolny jeszcze na
dobre nie nabrał rozpędu, klasa Va wybrała się na
pierwszą w tym roku szkolnym wycieczkę.
W jeden z wrześniowych wtorków udaliśmy się do
najbardziej znanej wczesnopiastowskiej wioski -
do Biskupina. Odbywał się tam bowiem festyn
archeologiczny o nazwie "Fashion Week". I choć
nazwa przedsięwzięcia brzmi bardzo
nowocześnie, to jak się okazało, moda
towarzyszyła ludziom już od dawien dawna. W
trakcie wycieczki mogliśmy zobaczyć różne
ubrania i biżuterię noszone w tamtych czasach, a
także poznać używane wtedy kosmetyki. Oprócz
korzystania z atrakcji związanych z głównym
przedsięwzięciem za drobną opłatą można było
także przejechać się konno. Ten dzień był dla nas
pełen wrażeń, lecz w końcu i tak musieliśmy
wrócić do Wrześni.

Oliwia Graczyk

19 września 2016 r. odbyła się kolejną edycja akcji pt. "Sprzątanie świata",  w której brały udział klasy
VI. Zbiórka chętnych miała miejsce o godzinie 14:30, a piętnaście minut później zaczęliśmy już działać.
Najpierw sprzątaliśmy teren naszej szkoły. Każda para miała do dyspozycji worek na śmieci i po jednej
rękawiczce na osobę. Wszystkim się to bardzo podobało. Panie Karolina Mazurkiewicz-Walczak oraz
Manuela Pilarska-Biegańska postanowiły, że pójdziemy trochę dalej, więc zmierzaliśmy w stronę
działek ogrodowych. Wszyscy chcieli mieć jak najwięcej śmieci, więc trzeba było się pośpieszyć i mieć
oczy dookoła głowy. Zanim się zorientowaliśmy, wszystko zostało posprzątane. Akcja trwała do 16:00,
a wszystkie worki były zapełnione. Zarówno na początku, jak i na końcu zrobiliśmy zdjęcie grupowe,
aby zobaczyć ile nazbieraliśmy śmieci. Wszyscy byli z siebie zadowoleni i o to właśnie chodziło.

Ulotki z Biskupina

Aniela Kołodzińska

W tym roku do naszego budynku przy ul.
Słowackiego zostały dołączone trzy klasy
czwarte:

Klasa 4a, wychowawca: Małgorzata Waszak-
Nowakowska,
Klasa 4b, wychowawca: Małgorzata Cybulska,
Klasa 4c, wychowawca: Elżbieta Obarska.

Nasi nowi uczniowie dostali własne szafki,
zapoznali się z nowymi nauczycielami i
przedmiotami. W drugim tygodniu szkoły na jednej
z dużych przerw odbyło się tradycyjne spotkanie
z panem dyrektorem, na którym uczniowie zostali
zaznajomieni z panującymi w naszej szkole
zasadami i oficjalnie przywitani przez swoich
starszych kolegów i koleżanki. 

W nowym roku szkolnym życzymy powodzenia!...i po wszystkim!

Agata Bukowska

Oliwia Graczyk
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Czwartek na stadionie

Rozrywka z cyklu znajdź 10 różnic

Darz bór!

Nadia Krzyżkowiak .

Malwina Dębicka, Nela Baran, Aniela Kołodzińska

Z początkiem nowego roku szkolnego 2016/2017 ruszyła jesienna odsłona czwartków
lekkoatletycznych - ogólnopolskiego projektu sportowego. Co czwartek chętni uczniowie naszej szkoły
(klasy IV-VI) spotykają się na stadionie lekkoatletycznym przy ulicy Kaliskiej we Wrześni, aby zmierzyć
się ze swoimi rówieśnikami z innych szkół podstawowych. Uczniowie wybierają dwie konkurencje z
sześciu: bieg na 60 m, bieg na 300 m, bieg na 600 m (dziewczęta) lub na 1000 m (chłopcy), skok
wzwyż, skok w dal lub rzut piłeczką palantową. Naszymi opiekunami i czujnymi obserwatorami
zmagań są pani Arleta Grześkowiak i pan Robert Jackowski - nauczyciele wychowania fizycznego.
Chętnych do sprawdzenia swoich możliwości sportowych nie brakuje. Zajęcia czwartkowe cieszą się
dużą popularnością, co widać na stadionie. Tylko z naszej szkoły bierze udział około 50 uczniów. Już
niedługo podsumowanie jesiennych zmagań, o którym z pewnością poinformujemy na łamach gazetki.
Następne czwartki lekkoatletyczne odbędą się wiosną 2017 r.

Postanowiłyśmy także zapytać uczestników tych zmagań, dlaczego warto brać udział w tego typu
zajęciach? Wyniki naszej sondy przestawiają się następująco:

1. Można się sprawdzić i polepszyć swoje umiejętności sportowe.
2. Sport to zdrowie!
3. Zasady fair play i zdrowa rywalizacja.

Warto także wspomnieć o starcie dziewcząt oraz chłopców w biegu sztafetowym. Tym razem okazało
się, że lepiej wypadły dziewczyny, które w swojej kategorii zajęły 2. miejsce i tym samym zdobyły
srebrne medale. Chłopcy natomiast ostatecznie uplasowali się na miejscu piątym. 

Julia Jaros

Nie masz co robić w czwartek lub piątek?
Zamiast siedzieć przed TV i grać na komputerze,
przyjdź na zbiórkę harcerską. Z pewnością
poznasz tam nowe osoby, będziesz mógł pograć
w różne gry, pojedziesz na biwak i letnie obozy.
Na spotkaniach śpiewamy, rozwiązujemy różne
ciekawe zadania. Kiedy jest ciepło, zbiórki
odbywają się w terenie - ostatnio mieliśmy
spotkanie pt. "Sport". 

Zbiórki dziewcząt klas IV-VI odbywają się od
17:00 do 19:00 w czwartki w Gimnazjum nr 2 we
Wrześni (na końcu długiego korytarza, na którym
znajduje się szkolny sklepik). Drużyna dziewcząt
nosi nazwę "Felis".
Zbiórki chłopców klas IV-VI odbywają się w tej
samej sali, ale w piątki w godzinach 16:00-18:00.
Drużyna chłopców nazwana została "Lupus". 

Serdecznie zaprasza cały szczep im. Leokadii
Stankowskiej.

. Rozrywka
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