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Wesołych świąt!

Czas świąt Bożego Narodzenia to dobra chwila, by zrobić
coś dla innych i właśnie dlatego postanowiliśmy przyłączyć
się do tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki. Cała szkoła
zaangażowała się w stworzenie prezentów dla pani Ireny i
pana Jana - wybranej przez nas rodziny. Pokazaliśmy, że
świat może być lepszy, a ludzie życzliwsi.

I między innymi o tym właśnie będzie ten numer Kurierka.
Zapraszamy do lektury. 

Paczki dla p. Ireny i p. Jana

Niskimi ukłonami pozdrawiamy wszystkich, którzy postanowili wziąć do ręki nowy numer
Kuriera Dziewiątki. Wydanie wyjątkowe z kilku względów – po pierwsze: będzie tu kilka
gazetowych debiutów, po drugie: ma ono charakter andrzejkowo-świąteczno-noworoczny, a
w naturze tego czasu leży bycie wyjątkowym, po trzecie – będzie w nim sporo słowa
„pomoc” odmienionego przez (prawie) wszystkie przypadki, po czwarte – stanowi ono
przedsmak tego, czym chcemy Was uraczyć.

Przede wszystkim – nie spodziewajcie się, że ujrzycie tu nazwiska
redaktorów. Postanowiliśmy  urządzić dla Was szaradę umysłową – każdy twórca będzie
posługiwał się pseudonimem (bo pociąga nas artyzm w takim wydaniu, wystarczy sobie
przypomnieć najznamienitszych twórców literatury polskiej, którzy tworzyli pod
pseudonimami). Nasi wnikliwi czytelnicy – a tak właśnie o Was myślimy – będą mogli
śledzić teksty poszczególnych autorów i na koniec roku wziąć udział
w konkursie na rozszyfrowanie prawdziwej tożsamości naszych dziennikarzy. Poza tym –
zamierzamy być Waszym głosem. Jeśli więc podczas lektury tego numeru gazetki odezwie
się w Tobie dziennikarski zew – zapraszamy. A teraz rozsiądźcie się wygodnie 
i pogrążcie w lekturze.

Gazetka została wydrukowana dzięki uprzejmości pana Makieja. Dziękujemy!

Karakuliambro

2a melduje wykonanie zadania!
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Szlachetny spot, więcej informacji obok

Uczyć się wygrywać
Mam na imię Magda. Co tydzień w środę mam zajęcia z moją
wolontariuszką. Należę do Akademii Przyszłości. Są tam też inne dzieci i też
mają swoją/swojego wolontariusza/wolontariuszkę. Moja wolontariuszka ma
na imię Gosia. Pani Gosia jest szczupła, ma krótkie włosy koloru czarnego,
nosi okulary i jest bardzo fajna. Na zajęciach rozmawiamy o moich
postępach, o tym jak sobie radzę np. z angielskim, matematyką lub historią.
Rozmawiamy też o koniach i rysujemy. Na jednych z zajęć pojechałyśmy
nawet do sklepu jeździeckiego, bym zobaczyła i dowiedziała się, jak
wyglądają i jak zrobione są sprzęty i stroje jeździeckie. Tak ogólnie na
zajęciach uczę się sporo o koniach, ale zdarza się, że robię zadania z
matematyki. Prawdopodobnie pojadę kiedyś z p. Gosią do szkółki
jeździeckiej w Poznaniu.

Keraki Frygoz Mine

Praca w Akademii wre!

Mikołajkowy spot

Mikołajkowy spot, który stworzyliśmy w ramach Szlachetnej Paczki,
kręcony był 2.12.2016 r. w naszej szkole. Spot miał zachęcić uczniów
i rodziców do udziału w zbiórce. Uczestniczyli w nim: Wiktor Pawlak, Jan
Antoniewicz, Vanessa Kubiak, Oliwia Marciniak, Joanna Zych, Kamil
Łagodziński, Kinga Modrzyńska, Martyna Dunajska, Aleksandra Stanecka i
Oliwia Siejak. Nie mogło zabraknąć również naszych nauczycielek: Joanny
Jaźwińskiej i Karoliny Banach.

Spot nagrał pan Tomasz Kaczmarek. W dniu nagrania musieliśmy ubrać się
w odpowiednie stroje do odgrywanych przez nas ról. Ci, którzy nie odtwarzali
ról sławnych osób, które w zeszłych latach wsparły Szlachetną Paczkę,
mieli na sobie czerwone stroje i czapki mikołajkowe. Sceny odgrywaliśmy po
kilka razy, gdyż czasem były one nieudane, a pan Tomasz musiał mieć do
montażu sporo materiału. Nakręcając „Szlachetną Paczkę” chcieliśmy
wesprzeć wybraną przez nas rodzinę – Panią Irenę i Pana Jana.

Gotowy film pan Tomasz umieścił na youtube, żeby inni ludzie też mogli
pomóc tej rodzinie. W opisie filmu umieściliśmy dwa linki, na które można
było wejść – w jednym z nich były informacje, w jaki sposób można pomóc,
a w drugim opisana była historia tego małżeństwa.

Nasza akcja zakończyła się sukcesem!

Rika

W Akademii praca wre!

Mikołajkowy spot

Mikołajkowy spot, który stworzyliśmy w ramach Szlachetnej Paczki,
kręcony był 2.12.2016 r. w naszej szkole. Spot miał zachęcić uczniów
i rodziców do udziału w zbiórce. Uczestniczyli w nim: Wiktor Pawlak, Jan
Antoniewicz, Vanessa Kubiak, Oliwia Marciniak, Joanna Zych, Kamil
Łagodziński, Kinga Modrzyńska, Martyna Dunajska, Aleksandra Stanecka i
Oliwia Siejak. Nie mogło zabraknąć również naszych nauczycielek: Joanny
Jaźwińskiej i Karoliny Banach.

Spot nagrał pan Tomasz Kaczmarek. W dniu nagrania musieliśmy ubrać się
w odpowiednie stroje do odgrywanych przez nas ról. Ci, którzy nie odtwarzali
ról sławnych osób, które w zeszłych latach wsparły Szlachetną Paczkę,
mieli na sobie czerwone stroje i czapki mikołajkowe. Sceny odgrywaliśmy po
kilka razy, gdyż czasem były one nieudane, a pan Tomasz musiał mieć do
montażu sporo materiału. Nakręcając „Szlachetną Paczkę” chcieliśmy
wesprzeć wybraną przez nas rodzinę – Panią Irenę
i Pana Jana.

Gotowy film pan Tomasz umieścił na youtube, żeby inni ludzie też mogli
pomóc tej rodzinie. W opisie filmu umieściliśmy dwa linki, na które można
było wejść – w jednym z nich były informacje, w jaki sposób można pomóc,
a w drugim opisana była historia tego małżeństwa.

Nasza akcja zakończyła się sukcesem!

Rika

Klasa 2b i ich dzieła

Świąteczny
nastrój

Można się w niego
wprawiać na różne
sposoby. 

Niektórzy tworzyli
śliczne kalendarze
adwentowe, w którym
były zadania na każdy
dzień, inni robili
świąteczne ozdoby, a
jeszcze inni... Zresztą
zobaczcie obok sami!

Klimatycznie, prawda?
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Pisaliście listy do świętego Mikołaja? O co
poprosiliście?

Może po przeczytaniu wyglądał właśnie tak?

Autorka mema: Lovisia

Dziwne noworoczne tradycje
Nowy rok świętuje się na całym świecie. W niektórych miejscach bardzo
dziwnie. Poznajcie kilka przykładów.

Afryka Południowa
W centrum Johannesburga z okazji nadejścia nowego roku wyrzuca się
stare urządzenia. Ma to podobno przynieść ludziom szczęście.

Kolumbia
Podróżnicy, a nawet zwykli ludzie, gdy nadchodzi nowy rok, zaczynają nosić
puste walizki! Ma to im zapewnić wiele ciekawych przygód.

Dania
Duńczycy witają nowy rok, roztrzaskując szklanki i talerze przed domami
swoich bliskich. Ma to im zapewnić powodzenie. Jak myślicie - czy to
dziwny zwyczaj?

Hiszpania
W Hiszpanii, gdy wybije północ, ludzie mają przyszykowane 12 winogron. Z
każdym uderzeniem zegara muszą zjeść jeden z owoców - mają one
oznaczać szczęście w kolejnym miesiącu nadchodzącego roku.

Ameryka Środkowa i Południowa
W Brazylii, Ekwadorze oraz Wenezueli w Sylwestra nosi się specjalną,
przynoszącą szczęście bieliznę. Sprzedawcy na targach na kilka tygodni
przed świętem wykładają różne jej kolory. Biały ma przynieść spokój, żółty
bogactwo, a czerwony miłość.

Juki

Szczęśliwego Nowego Roku!

Andrzejowy zawrót głowy

Niedawno obchodziliśmy andrzejki. Jakich sławnych Andrzejów znacie?
Na pewno każdy z Was zastanawiał się, ile lat ma Andrzej Duda, jakie
piosenki nagrał Andrzej Piaseczny, a może chcieliście dowiedzieć się jakiejś
ciekawostki o Andrzeju Grabowskim. Jeśli tak, zapraszam do dalszego
czytania.

Naszym pierwszym Andrzejem będzie...
Andrzej Sebastian Duda - 44-letni mężczyzna, urodzony 16 maja 1972 roku
w Krakowie. Jego rodzicami są Jan Duda i Janina Milewska-Duda.
Prezydent Polski ma take żonę - Agatę Kornhauser-Dudę. Mają 21-letnią
córkę Kingę. Jego teściem jest poeta Julian Kornhauser. Prezydentem jest
od 6 sierpnia 2015 roku.

Znany aktor...
Andrzej Grabowski - polski aktor filmowy, teatralny, kabaretowy, telewizyjny,
stand-uper oraz wokalista. Jest całkiem wysoki, ponieważ ma 184 cm
wzrostu. Ma 3 dzieci - Zuzannę Grabowską- aktorkę, Katarzynę Grabowską
- także aktorkę oraz Aleksandra Grabowskiego.

Nasz piasek
W zasadzie Andrzej Tomasz "Piasek" Piaseczny - polski wokalista. Nie
wiem jak Wy, ale widziałam dużo osób, które biorąc kąpiel lub prysznic
śpiewały: "Nowe życie na śniadanie - pozwól że Cię nim nakarmię,
szczęściem nie bój się nakruszyć, wypełnimy nim poduszki".

Kandydat na ostatniego zawodnika
Z kim kojarzy się Wam słowo "zawodnik"? Mi ze sportem, dlatego ostatnim
Andrzejem będzie Andrzej Zdzisław Wrona - polski siatkarz. Jest wysoki jak
brzoza, bo ma aż 205 cm! W okresie przedszkolnym bawiłam się z moimi
pluszakami w siatkówkę. Występował on także w reklamie sieci Plus - mówił
tam zresztą sławny teraz tekst: - Brawo Ty! - Brawo ja!

Kiki

Wróżby Andrzejkowe
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Ratujemy ryby!

Takie piękne ozdoby!

Za mikołajkowe ciasteczka dziękujemy!

Wprowadzamy nową modę,
zarybiamy naszą wodę!
W środę, 23 listopada, Stowarzyszenie „Ratuj ryby”  zorganizowało nad
Wartą wielkie zarybianie. Odbyło się ono dlatego, że jakaś firma wlewając
środek do Warty wytruła ryby. Do rzeki wpuszczono miliony małych rybek. Z
naszej szkoły w wydarzeniu uczestniczyła klasa 4a pod opieką pani
Jaźwińskiej i pani Kacprzak.  Oprócz tego, że do Warty zawędrowało wiele
małych ryb, uczniowie zaśpiewali piękną piosenkę. Później 3 uczennice –
Marta, Marianna i Klaudia udzieliły wywiadu do Radia Zet Gold i zaśpiewały
piosenkę, którą stworzyła mama jednego z uczniów.

Bardzo cieszymy się, że mogliśmy pomóc stworzeniom mniejszym od nas.
Jeśli latem zobaczycie w Warcie jakąś rybę, to na pewno będzie któraś z
naszych!

Lovisia

Babeczkowe mikołajki

6 grudnia w  naszej szkole odbyły się mikołajki. Z tej okazji każda klasa
robiła sobie zdjęcie ze swoim wychowawcą na tle choinki. Później pani
Mirka, która była pomocnicą Świętego Mikołaja, rozdała nam babeczki, które
były tak pyszne, że aż rozpływały się w ustach. Klimat był bardzo
świąteczny, bo niektórzy mieli na głowach czapki Mikołaja.

Zdjęcia będą piękną pamiątką i jeszcze długo będziemy wspominali tą
niespodziankę.

Mikołaju - dziękujemy! Do zobaczenia za rok!

Juki i Wafel

,,Świąteczna Fabryka Życzeń’’

5 grudnia nasza szkolna aula zamieniła się w świąteczną fabrykę życzeń!
Przed tym wydarzeniem odbył się wspaniały koncert dla rodziców w ramach
"Szlachetnej Paczki".  Niezwykle zadziwiającym biletem była puszka,
torebka, kartonik czegoś do jedzenia.

Po koncercie dzieci zostały na auli. Robiły one kolorowe filcowe choinki,
papierowe kwiatki i prześliczne śnieżynki. Myślę ,że każdy z nich mógłby
zostać elfem Mikołaja. Wszyscy dobrze się bawili. Wydarzenie zostało
zorganizowane przez Radę Rodziców. Bardzo dziękujemy! Z tego powodu
powstały śliczne prace i ozdoby.

Kiki i Lovisia
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