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Konkurs Wojewódzki -      
        nasi mistrzowie

 Złota Żabka - wyniki zmagań
konkursowych

Złota Żabka to nie lada gratka dla wszystkich matematyków i
fanów języka polskiego. Każdy konkurs to idealna okazja, aby
spróbować swoich sił. Wymaga to wiele odwagi, ale takich
śmiałków w naszej szkole wielu! Mimo że arkusze konkursowe w
tym roku do najprostszych nie należały, na prowadzenie wysunęli
się dwaj chłopcy, którzy będą reprezentowali naszą szkołę w
dalszych etapach. 

Część matematyczną poskromił Mateusz Wiśniewski z klasy 6b, 
dla Mateusza Domagalskiego bułką z masłem okazał się język
polski. 

Jesteśmy dumni i z niecierpliwością czekamy na dalsze części
zmagań. Chłopcy! Trzymamy Kciuki!

                                                                           P. Tritt

Listopad śmiało możemy określić
miesiącem zmagań konkursowych.
Przyroda, język polski, matematyka i język
angielski - dla każdego coś dobrego.
Uczniowie mieli do wyboru dyscypliny, w
których chcieliby się sprawdzić. Znaleźli
się śmiałkowie uczestniczący we
wszystkich częściach, gratulujemy
odwagi! 

Największy sukces osiągnęła Bogusia
Spik z klasy 5b, która dostała się do
drugiego etapu części przyrodniczej -
serdecznie gratulujemy!

                                               P. Tritt

Zmagania konkursowe Zmagania konkursoweM.K. M.K.
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   Warto być życzliwym! Dobro vs. zło

23 listopada Samorząd Uczniowski wraz z
opiekunem - p. Iwoną Drzewiecką
zorganizował, tradycyjnie już w naszej
szkole, Dzień Życzliwości. Wszyscy byli dla
siebie bardzo mili (czyli jednak potrafimy! :)).
Być może wszystko za sprawą plakietek,
które wykonali wszyscy uczniowie z różnymi
motywacyjnymi zwrotami i komplementami,
np. ,,Uśmiechnij się!". Nie spodziewaliśmy
się, że taka mała rzecz może sprawić tyle
frajdy. 

Przy okazji apelujemy do wszystkich - BĄDŹMY DLA
SIEBIE MILI NA CO DZIEŃ! :)

                                                            Wiktoria Simon

Klasa 4b podczas Dnia Życzliwości Część grupy aktorskiej

22 grudnia w naszej szkole została zorganizowana
Wigilia. Jak co roku, czekaliśmy na jasełka, które
przygotowały dzieci jednej z klas. Dużym
zaskoczeniem był występ tylko dwóch dziewczyn. Na
scenie nie zabrakło jednak grupy ,,nauczycielsko-
aktorskiej" . Podczas występu anioły miały wielki
problem, gdyż Archanioł Gabriel martwił się o cały
świat, na którym miał się nagrodzić Mesjasz. Nie
zabrakło podstępnych pomysłów drużyny diabła.
Przedstawienie w wykonaniu kadry nauczycielskiej
było najlepszym prezentem jaki mogliśmy dostać od
pracowników szkoły. Po Wigilii uczniowie udali się do
domów na długą przerwę świąteczną.
                                                

                                            Jakub Niegolewski

M.K. M.K.
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    Wieczór pełen magii Dzień z językiem
angielskim

22 listopada w naszej szkole odbyła się zabawa
andrzejkowa. Trwała ona tylko dwie godziny, ale
bawiliśmy się świetnie! Tańczyliśmy do muzyki
odtwarzanej przez naszego dj'a - Pana Macieja
Jankowiaka. Zabawa nie byłaby tak udana, gdyby nie
wróżby, które przygotowali uczniowie z Samorządu.
Poznaliśmy imię naszego życiowego partnera, wiemy,
gdzie spędzimy wakacje oraz jaki zawód będziemy
wykonywali w przyszłości. Mimo że patrzymy na to z
przymrużeniem oka, miło jest sobie pomarzyć. 

Dzięki pracy Samorządu, dyskoteka była bardzo
udana! Wszyscy do domu wrócili w świetnych
nastrojach, pomimo bolących nóg. 

W następnym numerze sprawozdanie z dyskoteki
karnawałowej!

                                                        Natalia Handke

W tym roku Dzień Europejczyka świętowaliśmy w
bardzo wyjątkowy sposób. Nasza szkoła nagle, za
naszą sprawą, zamieniła się w słownik! Każda klasa
miała przydzielony obszar działania. Niektórzy
zajmowali się zwierzętami, inni domem, jeszcze inni
pogodą. Do głównego hasła dobieraliśmy tyle
skojarzeń, ile tylko wpadło nam do głowy! Każdy
element przetłumaczyliśmy na język angielski. To
zadanie pomogło nam nie tylko w opanowaniu słówek
w obcym języku, ale również usprawniło nasze
korzystanie ze słowników, czego tak zawsze pilnują
Panie na języku polskim. 

To był udany dzień!

                                                      Natalia Handke

Słownikowy Dzień EuropejczykaPodczas wróżb M.K.M.K.
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Konstytucja Praw
Dziecka

Kolorowi Studenci

Dzieci w naszym kraju są przyzwyczajone, żeby
świętować 1. czerwca. Tymczasem 20. listopada też
mają ku temu okazję. Tego dnia pamiętamy o
Deklaracji Praw Dziecka uchwalonej w 1959 r. oraz
Konwencji o Prawach Dziecka z 1989 r.
Polska, jako członek Organizacji Narodów
Zjednoczonych, pragnie propagować datę 20 listopada
jako Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, by
przypomnieć, że każdy Mały Człowiek ma swoje
prawa.
W naszej szkole na tablicy Samorządu Uczniowskiego
pojawiła się gazetka opisująca ten temat. Jako Polacy
jesteśmy dumni z faktu, że to nasz kraj przedstawił
projekt i zaproponował Komisji Praw Człowieka ONZ
jego uchwalenie.
W klasach IV-VI w ramach lekcji wychowawczych
omawiano dlaczego należy pamiętać o tym dniu.

                                        P. I. Drzewiecka

Gazetka samorządu

U Kolorowych Studentów dzieje się ostatnio tak dużo,
że aż nie mają czasu o tym napisać! Nadrabiamy więc
zaległości, obiecując jednocześnie ogromną fotorelację
w następnym numerze. 
Co ma wspólnego lew, tygrys, wąż, zebra z
metafizyką? Czym w ogóle jest filozofia i dlaczego ma
tak dużo wspólnego z różnymi dyscyplinami nauki
oraz naszym życiem na co dzień? Co oznacza jeden
lew lub dwa lwy jako gatunek w odniesieniu do
metafizyki? Co to wszystko ma wspólnego z
Arystotelesem?

Brzmi skomplikowanie, ale w prosty sposób
odpowiedzi na pytania udzielił nam dr Krzysztof
Kiedrowski z Wydziału Nauk Społecznych UAM. 
Dzięki tym wyjściom, stopniowo poszerzają się nasze
horyzonty! 

                                                      M. Kałkowska

Studenci Kolorowego UniwersytetuM.K. M.K.
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Z fraszką za pan brat!

Twórczość Jana Kochanowskiego
zainspirowała nas do spróbowania
własnych sił podczas pisania fraszek.
Zobaczcie, co nam z tego wyszło. :)  

Fraszki Jana Kochanowskiego

,,Na niezdecydowanie" 

Kiedy szkoła woła i na lekcje iść trzeba, 
to nam się marzy, by iść gdzie nie trzeba.
A gdy choroba w domu i mina skwaszona,
tęsknimy bardzo do kolegów grona.

Eryk Murkowski, 6b.

,,Na Chomiczka"
 
Mam chomika niegrzecznego, 
ale bardzo kochanego. 
Cały dzień on słodko śpi, 
ciągle ma zapchane drzwi. 
Gdy do niego się dobijam, 
on wyczołga się jak żmija 
i czerwonym łypie okiem.
A gdy księżyc w okno świeci, 
chomik sprząta swoje śmieci. 
Biega, szuka, kopie, gryzie, 
takie to chomicze życie. 

Natalia Handke, 6b. 

,,Szkoła" 
W szkole wszyscy zalatani, 
ciągle się pytają pani, 
kiedy znowu będzie przerwa, 
wstąpi w nas znowu werwa. 
Nie wszystkim szkoła się podoba, 
lecz to jest nasza życiowa droga.

Piotr Bielawowski, 6b
M.K.
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