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Rozpoczęcie
roku szkolnego

1 września odbyło się uroczyste
rozpoczęcie roku szkolnego
2016/2017. Wrzesień przywitał nas w
szkole piękną pogodą. Szeregi naszej
szkoły zasiliły 2 klasy pierwsze - klasa
1A i klasa1B, które zostały przyjęte
bardzo serdecznie przez całą
społeczność naszej szkoły. Podczas
rozpoczęcie odbyło się również
uroczyste przecięcie wstęgi z
otwierającej nasze nowe boisko
szkolne.
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                     Historia Dnia Chłopaka

Tradycja Dnia Chłopaka pochodzi z wysp Trinidad i Tobago. Tam po raz pierwszy
19 listopada 1999 roku obchodzono święto mężczyzn. Zwyczaj podchwyciła
Organizacja Narodów Zjednoczonych i zaproponowała, żeby obchodzić
Międzynarodowy Dzień Mężczyzn. Święto szybko rozpowszechniło się w innych
krajach, ale obchodzone jest w różnych terminach. Na Malcie 7 lutego, w Brazylii
15 lipca, w Norwegii 7 października, a w Kanadzie 25 listopada. W Polsce w
odpowiedzi na Dzień Kobiet 8 marca, dwa dni po nim 10 marca nieoficjalnie
świętujemy Dzień  Mężczyzn. Ale bardziej przyjęła się tradycja obchodów Dnia
Chłopaka – 30 września. W naszej szkole co roku obchodzimy dzień chłopaka
uroczystym apelem oraz cukierkami. W tym roku w Naszej szkole odbył się
również konkurs na Mistera Szkoły.

                                                                                                                                Wiktoria, klasa 4b
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WYCIECZKA KLAS SZÓSTYCH DO
WARSZAWY

Dnia 27 września 2016 roku wraz z pozostałymi klasami
szóstymi  wyjechaliśmy na wycieczkę do Warszawy.
Wyruszyliśmy o godzinie 5:02 w nocy. Pojechaliśmy dwoma
autokarami. Nasza klasa ( 6c ) podróżowała w jednym z nich, a
dwie pozostałe klasy jechały w drugim. Jazda była długa lecz
miło ją spędziliśmy.
  

Gdy wreszcie dotarliśmy dotarliśmy na miejsce panie
nauczycielki dały nam opaski na rękę i karty dzięki którym
mogliśmy dostać się do Centrum Nauki Kopernik czyli do celu
naszej podróży. 

Chodziliśmy tam w grupach 4-6 osobowych. W pierwszej
kolejności zwiedzaliśmy parter gdzie najbardziej podobał nam
się tzw. „Titanic”.  Był to przechylony kontener. Po wejściu do
niego wszystkim kręciło się w głowach.
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Po pewnym czasie postanowiliśmy pójść na górę. Jedną z atrakcji na tym poziomie była maszyna
symulująca bieg różnych zwierząt np. kury i węża. Można było się z nimi ścigać. Niedaleko stała też
figurka zwiniętego węża. Kiedy przytrzymało się guzik w środku zwinięcia można było poczuć z jaką
siłą taki wąż potrafi ścisnąć ramię. Ja (Amelka) poddałam się tej próbie i uwierzcie mi, że taki gad to
ma dopiero siłę!!! Nie chciałabym się z nim spotkać oko w oko.
  Kiedy już wszystko zwiedziliśmy udaliśmy się do pobliskiej restauracji REVERS i zjedliśmy tam
pyszny obiad, a następnie wróciliśmy do autokarów. W drodze powrotnej stanęliśmy koło salonu
samochodowego LAMBORGHINI. Amelka do tej pory myślała, że ta nazwa to nazwisko jakiegoś
filozofa i dopiero wtedy uświadomiła sobie, że to marka samochodu.
 Do domu wróciliśmy po  godzinie 22:00. Po powrocie do Poznania wszyscy stwierdzili, że wycieczka
była bardzo udana i chętnie pojechalibyśmy na nią ponownie.
                                                                                                                            Amelka i Martyna 6c
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Dnia 10 listopada odbył się w naszej szkole
uroczysty apel z okazji 98 rocznicy
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI.

Uczniowie z klas : Va i VI a podczas krótkiego
występu przypomnieli losy naszego narodu na
przestrzeni wielu  lat . Wskazali jak ważna była
właściwa postawa Polaków podczas zaborów.
 Poszanowanie symboli narodowych, dbałość o
język polski i wiara w odzyskanie niepodległości
pozwoliły przetrwać trudne chwile. Odwaga i
całkowite oddanie słusznej sprawie ( czyli walce
o wolność) doprowadziły do powrotu Polski na
mapę świata.

Powagi uroczystości dodały   pieśni
patriotyczne, do odśpiewania których zostali
poproszeni wszyscy uczniowie.

    

                                ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI


	NASZA REDAKCJA
	Rozpoczęcie roku szkolnego
	1 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017. Wrzesień przywitał nas w szkole piękną pogodą. Szeregi naszej szkoły zasiliły 2 klasy pierwsze - klasa 1A i klasa1B, które zostały przyjęte bardzo serdecznie przez całą społeczność naszej szkoły. Podczas rozpoczęcie odbyło się również uroczyste przecięcie wstęgi z otwierającej nasze nowe boisko szkolne.
	Tradycja Dnia Chłopaka pochodzi z wysp Trinidad i Tobago. Tam po raz pierwszy 19 listopada 1999 roku obchodzono święto mężczyzn. Zwyczaj podchwyciła Organizacja Narodów Zjednoczonych i zaproponowała, żeby obchodzić Międzynarodowy Dzień Mężczyzn. Święto szybko rozpowszechniło się w innych krajach, ale obchodzone jest w różnych terminach. Na Malcie 7 lutego, w Brazylii 15 lipca, w Norwegii 7 października, a w Kanadzie 25 listopada. W Polsce w odpowiedzi na Dzień Kobiet 8 marca, dwa dni po nim 10 marca nieoficjalnie świętujemy Dzień  Mężczyzn. Ale bardziej przyjęła się tradycja obchodów Dnia Chłopaka – 30 września. W naszej szkole co roku obchodzimy dzień chłopaka uroczystym apelem oraz cukierkami. W tym roku w Naszej szkole odbył się również konkurs na Mistera Szkoły.

	WYCIECZKA KLAS SZÓSTYCH DO WARSZAWY
	Dnia 27 września 2016 roku wraz z pozostałymi klasami szóstymi  wyjechaliśmy na wycieczkę do Warszawy. Wyruszyliśmy o godzinie 5:02 w nocy. Pojechaliśmy dwoma autokarami. Nasza klasa ( 6c ) podróżowała w jednym z nich, a dwie pozostałe klasy jechały w drugim. Jazda była długa lecz miło ją spędziliśmy.
	Gdy wreszcie dotarliśmy dotarliśmy na miejsce panie nauczycielki dały nam opaski na rękę i karty dzięki którym mogliśmy dostać się do Centrum Nauki Kopernik czyli do celu naszej podróży.
	Chodziliśmy tam w grupach 4-6 osobowych. W pierwszej kolejności zwiedzaliśmy parter gdzie najbardziej podobał nam się tzw. „Titanic”.  Był to przechylony kontener. Po wejściu do niego wszystkim kręciło się w głowach.
	Po pewnym czasie postanowiliśmy pójść na górę. Jedną z atrakcji na tym poziomie była maszyna symulująca bieg różnych zwierząt np. kury i węża. Można było się z nimi ścigać. Niedaleko stała też figurka zwiniętego węża. Kiedy przytrzymało się guzik w środku zwinięcia można było poczuć z jaką siłą taki wąż potrafi ścisnąć ramię. Ja (Amelka) poddałam się tej próbie i uwierzcie mi, że taki gad to ma dopiero siłę!!! Nie chciałabym się z nim spotkać oko w oko.
	Kiedy już wszystko zwiedziliśmy udaliśmy się do pobliskiej restauracji REVERS i zjedliśmy tam pyszny obiad, a następnie wróciliśmy do autokarów. W drodze powrotnej stanęliśmy koło salonu samochodowego LAMBORGHINI. Amelka do tej pory myślała, że ta nazwa to nazwisko jakiegoś filozofa i dopiero wtedy uświadomiła sobie, że to marka samochodu.
	Do domu wróciliśmy po  godzinie 22:00. Po powrocie do Poznania wszyscy stwierdzili, że wycieczka była bardzo udana i chętnie pojechalibyśmy na nią ponownie.
	Amelka i Martyna 6c

	ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
	Dnia 10 listopada odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji 98 rocznicy ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI.
	Uczniowie z klas : Va i VI a podczas krótkiego występu przypomnieli losy naszego narodu na przestrzeni wielu  lat . Wskazali jak ważna była właściwa postawa Polaków podczas zaborów.  Poszanowanie symboli narodowych, dbałość o język polski i wiara w odzyskanie niepodległości pozwoliły przetrwać trudne chwile. Odwaga i całkowite oddanie słusznej sprawie ( czyli walce o wolność) doprowadziły do powrotu Polski na mapę świata.
	Powagi uroczystości dodały   pieśni patriotyczne, do odśpiewania których zostali poproszeni wszyscy uczniowie.


