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"Zaśpiewajmy!"

Jakie plany na ferie?

Nietypowy wf

Aniołki

Rozgrzewka"Ruda..."

Julia Jaros

W ramach "lądowania" przed feriami w czwartek odbyło się
w naszej szkole karaoke. Piosenki odtwarzane były ze
znanej strony iSing. Wykonano wiele piosenek, lecz
uczniowie najlepiej bawili się przy utworach: ,,Przez twe
oczy zielone" Zenona Martyniuka (zespołu Akcent) i ,,Ruda
tańczy jak szalona" Czadomana. Ponadto usłyszeć można
było: ,,Na ostrzu" Ewy Farny, ,,Królowa łez" Agnieszki
Chylińskiej czy ,,Mi-Sie" Cleo. Podczas karaoke
ćwiczymy, a także wspólnie się bawimy. 

Nadia Rutkowska

Oprócz karaoke w ramach
odmiennych zajęć przed
feriami na lekcji wf-u
wykorzystaliśmy fakt, że
wreszcie spadł śnieg. Nie
marnując czasu wyszliśmy
na zajęcia na dwór. Było
s u p e r ! Wszystkie
dziewczyny ćwiczyły, robiły
pajacyki i biegały. Świeże
powietrze dobrze nam
zrobiło i wywołało radość.

Najlepsze było to, że
wszystkie razem zrobiłyśmy
śnieżne aniołki i wciąż
chciałyśmy więcej! Humory
dopisywały, a mimo zimna i
dużego mrozu było nam
ciepło - może dlatego, że
wreszcie mogłyśmy spędzić
czas razem? Oby więcej
takich lekcji, a śnieg został
jeszcze na ferie!

K. Gawarecka, M. Dębicka

Tym razem spytaliśmy Was
o plany na ferie. Czy
planujecie coś konkretnego?
Co będziecie robić? Z
naszej ankiety wynika, że
dla większości z Was
zapowiadają się one
naprawdę ciekawie. Oby tak
było! Oto wyniki naszej
ankiety. Wyniki

Nadia Rutkowska

Nadia RutkowskaJulia Jaros
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Świąteczne podsumowanie

Jasełka Wigilia

Dobra nowina Trafiony prezent

Zanosimy pluszaki

Podziękowanie

Nadia Błaszczyk 

Nasza wigilia klasowa
odbyła się 22 grudnia.
Śpiewaliśmy kolędy
oraz
rozpakowywaliśmy
prezenty, które
położyliśmy pod
choinkę przed
rozpoczęciem
uroczystości. Oprócz
śpiewania kolęd była
także okazja, żeby
pokazać swoje talenty
w graniu na gitarze
lub na keyboardzie.
Na wigilijnym stole
pojawiły się napoje i
różne słodkości.

tKatarzyna Patrzek

22 grudnia 2016 roku odbyły się jasełka. Świętą rodzinę i jej losy przedstawili
uczniowie klasy 4A. Tematem przewodnim była Gwiazda. Tradycyjnie już
Jezusowi przyszli oddać pokłon trzej królowie i pasterze, nie zabrakło też
aniołów. Można było także posłuchać kolęd w wykonaniu uczniów z klasy
6A. Organizatorami naszych jasełek byli: siostra Bogusława, pani E.Obarska
i pan G. Adamski.

Oliwia Graczyk

Święta już za nami, ale chcielibyśmy na łamach naszej gazetki podsumować
bożonarodzeniowe akcje, które miały miejsce w grudniu. 

Jedną z nich była zbiórka słodyczy dla dzieci z Ośrodka Wspomagania
Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie. Uzbieraliśmy 4 kartony słodyczy dla
dzieci, które nie mogą dostać na święta prezentów takich jak my. Dostaliśmy
za tę pomoc podziękowanie oraz serdeczne uśmiechy obdarowanych. 

Ponadto z okazji Dnia Pluszowego Misia zorganizowaliśmy również
mikołajkową zbiórkę maskotek dla dzieci będących w tym czasie w szpitalu.
Uczniowie naszej szkoły dali chorym dzieciom dużo miłości i energii, a także
wręczyli każdemu pluszaka. 

Według mnie w grudniu zdziałaliśmy dużo dobrego. Takie małe rzeczy
potrafią uszczęśliwić każdego człowieka, a dla nas przecież to niewielki
wysiłek i koszt. 

K. Patrzek Nadia Błaszczyk

Oliwia Graczyk

Oliwia Graczyk
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Czworonożni przyjaciele 
ze schroniska

Kalendarium

Gdzie jest "Sens"
recytacji?

Lekkoatletyczne zmagania sportowe
w wersji zimowej

Wizyta w schronisku

Zaopiekuj się mną! Laureatki konkursu

Chłopcy na podium

Aniela Kołodzińska

W konkursie brało udział 20 uczniów z klas IV-VI.
Było wiele pięknych recytacji, ale jury udało się
wyłonić 4 najlepsze uczestniczki: I miejsce: 
Zuzanna Wójcik - „Sens” Czesława Miłosza, 
II miejsce: Aniela Kołodzińska - „Wołanie do
Yeti” Wisławy Szymborskiej, III miejsce: Olga
Łuczak – „Na dzień dobry” Czesława
Miłosza. Wyróżnienie otrzymała Małgorzata
Mecler - „Miss stonoga”  Agnieszki Frączek.

Julia Jaros

W grudniu klasa 5a wybrała się wraz z panią Anną Andrzejewską do wrzesińskiego schroniska dla
psów. Spędzili tam 2 lekcje, zobaczyli wszystkie psy, przynieśli również karmę, poduszki i 
koce. Wrzesińskie schronisko znajduje się przy ul. Sikorskiego. Jest to niewielki budynek z dwoma
skrzydłami po bokach. Na środku stoi mały domek, w którym są trzymane szczeniaki, zapasy karmy,
zabawek itp. Jeżeli masz trochę czasu w sobotę (ok. 8-9 rano) przyjdź i zostań wolontariuszem (kl. 1-
6 z rodzicami). Zachęcamy do pomagania!

Agata Bukowska

Niedawno w hali gimnastycznej przy ul. Kaliskiej odbyły się zawody sportowe pod tytułem
„Lekkoatletyka dla każdego”. Z naszej szkoły wzięło udział 11 osób. Każdy uczestnik startował w
czterech konkurencjach: skoku w dal z miejsca, biegu krótkim, rzucie piłką lekarską i biegu na długim
dystansie. Osoby, które stanęły na podium: (rocznik 2006-2007) II miejsce Ada Klamerek, III miejsce
Gabriela Nowakowska, (rocznik 2004-2005) II miejsce Agata Bukowska, (rocznik 2006-2007-
chłopcy) II miejsce Dominik Błaszczyk, III miejsce Szymon Ściernicki.

Julia Wesołowska

7 stycznia - Dzień Dziwaka: tego dnia każdy
może wygłupiać się i robić dziwne rzecz, np.
założyć dwa różne kapcie.

28 stycznia - Chiński nowy rok: według
chińskiego kalendarza tego dnia rozpocznie się
Rok Koguta. Jest to odpowiednik naszego znaku
zodiaku o nazwie Skorpion. 

2 lutego - Dzień Świstaka: wyjście świstaka z
jego norki w ten dzień to zapowiedź zbliżającej
się wiosny.

15 lutego - Dzień Wieloryba: ciekawe kto z Was
wie czy wieloryb to ryba czy ssak?

23 lutego - Tłusty czwartek: tego dnia jemy tyle
pączków ile tylko zmieści nam się w brzuchu!

Julia Jaros

Julia Jaros A. Kołodzińska

Agata Bukowska
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Krzyżówka

Hobby
. Zimowa krzyżówka

Nela Baran

W pierwszym numerze tego roku szkolnego
zachęcaliśmy do dołączenia do grup harcerskich,
które są organizowane na terenie Wrześni. Tak
się składa, że ja też jestem harcerką i można
śmiało stwierdzić, że jest to moje hobby.
Podobnie jak moja redakcyjna koleżanka
przynależę do grupy dziewczęcej "Felis", która
spotyka się w czwartki i piątki o godzinie 17 w
Gimnazjum nr 2 we Wrześni.

.

.

. Julia Andrzejewska

.
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