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 Słowo wstępne     Dzień Tabliczki Mnożenia

Witamy w nowym roku szkolnym! Stałą
redakcję naszej gazetki tworzą w tym roku
przede wszystkim uczniowie klasy 6b, ale
wszystkich zachęcamy 
do tworzenia tekstów, chętnie 
je opublikujemy w numerach, które będą
wydawane dwa razy 
w semestrze. Będziemy opisywać
zdarzenia, które toczą się 
w naszej szkole. Serdecznie zapraszamy
do czytania gazetki!

N.Handke
                                                          

Komisja

Certyfikaty pracowników szkoły

Dzień Tabliczki Mnożenie to co roku
bardzo ważne wydarzenie w naszej
szkole. I teraz była to okazja nie tylko do
rozwiązania skomplikowanych działań
matematycznych, ale także do świetnej
zabawy. Zapraszamy na naszą relację na
stronie 3.  

M.K.

M.K.
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 Dzień Nauczyciela

W Dniu Edukacji Narodowej grupa uczniów przygotowała spektakl.
Wielu nauczycieli z dawnych lat przybyło by je zobaczyć, było to dla
nas bardzo stresujące, ale czuliśmy się docenieni. Autorką wyjątkowo
ciekawego scenariusza była p. Iwona Drzewiecka, która w tym roku
pełni funkcję opiekuna Samorządu Szkolnego. Mamy nadzieję, że nasz
występ wszystkim podobał się tak jak nam. Doceniliśmy nauczycieli,
którzy codziennie wspierają nas w nauce, obdarowując ich
przepięknymi laurkami. Był to wyjątkowy dzień, który mogliśmy spędzić
razem w klasach i, integrując się, złożyć sobie nawzajem życzenia.        
                  P. Tritt    

Dzień Edukacji Narodowej Dzień Edukacji NarodowejM.K. M.K.
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Dzień Tabliczki Mnożenia

Odpytywanie nauczycieli. Młodsi pytają starszych

Szkołę zdobiły piękne gazetki

Byliśmy również w WSL.

30 września odbył się szósty
Międzynarodowy Dzień Tabliczki
Mnożenia pod hasłem ,,Młodsi
pytają starszych”. Uczniowie
naszej szkoły byli pytani z działań
związanych z mnożeniem i
dzieleniem.  Za poprawne
wyliczenie przykładów uczeń
otrzymywał certyfikat. Pod koniec
dnia grupa uczniów, wraz z panią
wicedyrektor Lilianą Jeżewską,
poszła na ulice Poznania pytać
dorosłe osoby. Wiele osób zdobyło
certyfikat, gratulujemy! Dziękujemy
za organizację Paniom uczącym
matematyki.
J. Niegolewski

M.K. M.K.

M.K.

M.K.
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Uczniowie klasy 5 a
studentami Kolorowego

Uniwersytetu

     Mieszko I w Krainie    
         Królowej Nauk

Uczniowie klasy 5a wraz z wychowawcą Martą
Kałkowską mieli okazję odwiedzić Aulę UAM.
Wszystko za sprawą odbywającej się tam uroczystej
inauguracji roku akademickiego – tak, tak, piątoklasiści
stali się studentami – z indeksami!
Kolorowy Uniwersytet to projekt Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza, do którego przystąpiliśmy w tym
roku. Kierowany jest do uczniów klas szkół
podstawowych. Uroczyste rozpoczęcie uświadomiło
nam, że będzie to czas poszerzania naszych
horyzontów. 5a raz w miesiącu będzie uczestniczyła w
wykładach odbywających się na różnych wydziałach
UAM – pierwszy już za nami (wiemy wszystko o
murach obronnych Poznania, zobaczyliśmy również
jak nasze miasto wyglądało setki lat temu). Na kolejny
czekamy z niecierpliwością.

M. Kałkowska

5a pod Aulą UAM Uczestnicy projektu

Połączenie historii z matematyką wydaje się
niemożliwe, ale nie dla nas! Udowadniamy to
uczestnicząc w projekcie Mieszko I w Krainie Królowej
Nauk. Finansowany jest on przez mBank w ramach
edycji „mPotęga”. Dla naszych uczniów to wspaniała
okazja do powtórzenia z pozoru trudnych zagadnień
matematycznych w nieszablonowy, prosty sposób. Za
nami już gra terenowa, podczas której liczyliśmy
monety i mierzyliśmy długość mostu, w praktyce
wykorzystaliśmy to, czego nauczyliśmy się na
lekcjach. Po wykonaniu zadań czekała na nas słodka
niespodzianka. Z ochotą spałaszowaliśmy przepyszne
lody. 

M. Kałkowska

M.K. M.K.
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Dzień chłopaka

Dzień Papieski

Pałac Posejdona

27 września obchodziliśmy w naszej szkole Dzień
Chłopaka. Dziewczyny z klas 4,5,6 wykonywały laurki
dla wybranych sympatycznych chłopaków. W wyborze
kierowały się cechami, którymi powinien się
odznaczać idealny chłopak.Finał wyborów odbył się w
auli szkolnej. Wyróżnieni, z pięknymi laurkami, to: 

Sebastian Dworniczak - 4 a
Wojciech Masztalerz - 4 b
Jakub Górczyński - 4 c
Dawid Kaźmierczak - 5 a
Szymon Skorupski - 5 b
Michał Domagalski - 6 a
Robert Nowotko - 6 b

Gratulujemy wybranym! 
                                       Wiktoria Simon

9 października odbył się XVI dzień Papieski. Nasza
szkoła już 4 października obchodziła to święto. Siostra
Magdalena i ksiądz Mateusz przygotowali prezentacje
związaną z Janem Pawłem II. Jestem przekonany, że
największe zainteresowanie wzbudziła rywalizacja
między wychowawcami klas 4-6 na najszybsze
zjedzenie kremówek. Wszyscy byli zainteresowani
tym zadaniem! Ostatecznie rywalizację wygrała p.
Iwona Drzewiecka. Każdy uczeń rozwiązał mini test,
który napisany bezbłędnie był gwarancją oceny
celującej z religii! 

J. Niegolewski

Wyróżnieni chłopcy

Uczniowie klas: 5A, 5B i 6B mieli za zadanie
wykonać pracę pod tytułem "Pałac
Posejdona". Posejdon to postać z mitologii
greckiej, był on podwodnym władcą mórz.
Powstało bardzo dużo ładnych i oryginalnych
prac, które mogliśmy podziwiać na szkolnym
korytarzu przy gabinecie Pań Wicedyrektor.

D. Stempin

Dzień Papieski

M.K.

M.K.
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  Wiersze miłosne klasy  
                   6a

 Nasz Samorząd Szkolny

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym
2016/2017:

Opiekun - Iwona Drzewiecka
Przewodniczący - Michał Domagalski
Zastępca przewodniczącego - Wiktoria Urbaniak
Rzecznik praw ucznia - Natalia Handke 
Osoby wspomagające:
Klasy 4 - Sandra Wasiak, Julka Rybarczyk, Łukasz
Poniedziałek 
Klasy 5 - Oliwia Smyk,Bogumiła Spik,Julka
Maćkowiak,Oliwia Figat
Klasy 6 - Eryk Murkowski, Gabrysia
Bartoszuk, Paulina Tritt

Zgłaszajcie się do nich z każdym szkolnym
problemem!

Życzymy powodzenia i wytrwałości! :)        P. Tritt   
             

Samorząd Uczniowski

źródło: pasjanaszymzyciem.blogspot.com

Ty, co jak kolec róży 
rozrywasz powłokę serca. 
Potrafisz głęboko ranić, 
bez mrugnięcia oka. 
Potrafisz też budować mosty
na filarach ludzkiego nieszczęścia. 

Gabrysia Bartoszuk

Trudno zrozumieć miłość, nikt nie powie, że dobrze ją
poznał.Bywa kapryśna i wybredna, nigdy nie słucha,
tylko narzuca. Pojawia się niechciana, odchodzi
potrzebna.Miłość - Królowa uczuć. Najbardziej bolesna
i dająca najwięcej radości. 

Nikolas Gajowczyk

Moja droga, piszę do Ciebie, 
Bo moje serce już nie wytrzymuje. 
Patrzę w Twoje zdjęcia, 
I nawet nie wiesz jak tęsknię. 
Spać po nocach nie mogę, 
I smutno mi przez całe dnie. 
Więc czekam ciągle na Twój powrót, 
aż w końcu przytulimy się. 

Michał Domagalski

Myślę o Tobie całymi dniami,
czy kiedyś wrócisz, czy się pojawisz. 
Tęsknię za Tobą, gdy jesteś daleko, 
dzieli nas tyle wsi i miast.
Codziennie piszę listy do Ciebie, 
a Ty mi nie odpisujesz. 
Martwię się bardzo czy wszystko dobrze
i spoglądam na ten ponury świat. 
Wnet coś przerywa tę samotną ciszę
i słyszę dzwonek do drzwi. 
Niechętnie otwieram i patrzę przed siebie, 
a tam stoisz właśnie Ty. 
Wręczasz mi bukiet czerwonych róż.
Jestem szczęśliwa, że tu jesteś już.

Wiktoria Urbaniak

M.K.

M.K.
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