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Jak wydobywa się sól, 
czyli co zobaczyliśmy w Kłodawie

Rekolekcje

Jeden z szybów

Kornelia Gawarecka

W dniach od 27 do 29 marca odbyły się szkolne rekolekcje
wielkopostne dla uczniów klas I-III i IV-VI. Oprócz
ciekawych nauk w kościele, w ciągu dwóch pierwszych dni
na zajęciach w szkole tworzyliśmy prace plastyczne. W
zależności od klasy były to: portret przyjaciela i praca pt.
"Warto pomagać innym" (klasy IV), pisanki bądź stroiki
wielkanocne (klasy VI) oraz palmy (klasy V). Trzeciego dnia
odbyło się spotkanie z ciekawym człowiekiem, który przybył
do nas z wrzesińskiego muzeum, a potem msza święta na
zakończenie rekolekcji. 

Przedstawiciele klasy IV C Wszystkie wiosenne kreacje

Głosowanie jury

Przywitaliśmy wiosnę

Oliwia Garczyk

Chciałabym Wam opowiedzieć o wycieczce, w której brały
udział wszystkie klasy VI. Pojechaliśmy do Kłodawy, która
leży ponad 50 kilometrów od Wrześni. Celem wyprawy było
poznanie procesów wydobywania soli w kopalni. Będąc tam,
zjeżdżaliśmy szybem o nazwie Michał (jest tam też m.in.
szyb Barbara). Zjechaliśmy aż 600 metrów w dół.
Jechaliśmy tak szybko, że w sekundę zjechaliśmy 4 metry,
a cały zjazd trwał jedynie 150 sekund. Bawiliśmy się tam
świetnie. Każdy pod koniec wycieczki mógł wziąć sobie tyle
różowej soli, ile dusza zapragnie. Chciałabym tam pojechać
jeszcze raz, może uda się za rok.

Katarzyna Patrzek

21 marca obchodzimy
pierwszy dzień wiosny.
Tradycją jest topienie
marzanny, lecz nasz
Samorząd Uczniowski
postanowił, że tego dnia
zorganizuje wybory na Pana
i Panią Wiosnę. Każda klasa
wytypowała parę, która
wzięła udział w konkursie.
Koledzy i koleżanki wykazali
się wielką pomysłowością
na wykonanie stroju. Jak na
wiosnę przystało w
przebraniach dominował
kolor zielony. Osobą
prowadzącą i jury byli
członkowie Samorządu
Szkolnego. Panem i Panią
wiosną zostali: Eryk
Kaczmarek z klasy VIc i
Oliwia Graczyk z klasy
VIb. Gratulujemy!

O. G.
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Adoptowaliśmy Ogryzka!

KalendariumPiękne czytanie wciąż w modzie

 Nagrodzeni w
recytacjach

Nadia Błaszyczyk

Z początkiem wiosny coraz częściej wychodzimy
na dwór, ale zimą i jesienią, kiedy pogoda była
nieco gorsza, czytaliśmy wiele wspaniałych
książek, które chętnie zaprezentowaliśmy
naszym kolegom i koleżankom w ramach
Szkolnego Konkursu Pięknego Czytania. Odbył
się on 6 kwietnia na szóstej i siódmej godzinie
lekcyjnej. Udział wzięli uczniowie klas 4-6. Jury
stanowiły panie: Małgorzata Cybulska, Dorota
Ostrowska, Hanna Matłoka. Swoje umiejętności
zaprezentowało 24 uczestników. Pomimo, że
wszyscy czytali naprawdę bardzo dobrze i
dzielnie walczyli ze stresem, to ostatecznie
pierwsze miejsce zajęła Kornelia Gawarecka
(Va), drugie Małgorzata Mecler (IVc), trzecie
Agata Bukowska (VIa), a wyróżnienie otrzymał
Gracjan Pieczyński (Vb). Laureaci konkursu
otrzymali dyplomy i książki, a reszta uczestników
dyplom za udział. Na końcu było pamiątkowe
zdjęcie wszystkich czytających wraz z
laureatami.

Julia Jaros

W jednym z numerów gazetki pisaliśmy o wizycie
klasy Va we wrzesińskim schronisku. Spieszymy
donieść, że nasza współpraca z nim ciągle się
rozwija ku radości naszej, pracowników
schroniska, a przede wszystkim podopiecznych
placówki. Zrobiliśmy dobry uczynek i
postanowiliśmy wirtualnie adoptować psa o
imieniu Ogryzek (zdjęcie prezentujemy po prawej
stronie). Zachęcamy każdą klasę do zostania
wirtualnym psi-jacielem, bo jest to naprawdę
proste. Wirtualna adopcja polega na wpłacaniu co
miesiąc na wybranego  psa danej kwoty (w
zależności od wielkości: duży 40 złotych, średni
30 złotych, a mały 20 złotych). Zobowiązani
jesteśmy także do odwiedzania swojego
podopiecznego co sobotę od 8.00 do 10.00.
Więcej szczegółów na stronie www.psi-jaciel.pl w
zakładce "Pomóż i Ty!" Być może dla jednej
osoby taka adopcja to duże wyzwanie, ale dla
klasy liczącej ponad 20 osób to naprawdę bułka z
masłem, bo możecie podzielić się kosztami i
obowiązkami. Zachęcamy! Ogryzek na spacerze

Julia Wesołowska

Święta marcowe:
17 marca: Dzień morza. Jak myślisz, czego jest
więcej na świecie? Wody czy lądu?
21 marca: Pierwszy dzień wiosny. Czy nie
sądzicie, że wiosna powinna była przyjść już
dawno?
A co w kwietniu?
1 kwietnia: Prima Aprilis. Dziś robimy sobie
żarty. Im śmieszniejsze, tym lepiej!
4 kwietnia: Dzień bezdomnych
zwierząt. Pamiętajmy o tym, że w schroniskach
są zwierzaki, które czekają na nowy dom.
9 kwietnia: Niedziela Palmowa. Chyba
najbardziej kolorowy dzień w kościele! Warto
pójść i zobaczyć.
14 kwietnia: Dzień patrzenia w gwiazdy. Spójrz
w niebo i powiedz, co widzisz - słonia czy może
kota?
16 i 17 kwietnia: Święta Wielkanocne. Pisanki
pomalowane? A kogo w poniedziałek oblejesz
wodą?
22 kwietnia: Dzień Ziemi. Zadbajmy o nią!

Zwyciężczyni - Kornelia Gawarecka

Aniela Kołodzińska

Zwyczajem lat poprzednich w pierwsze dni
kwietnia we Wrzesińskim Ośrodku Kultury
odbywają się powiatowe castingi do naszego
małego "Mam talent". Jak co roku stanęliśmy do
rywalizacji zarówno w kategoriach plastycznych,
recytatorskich, jak i wokalnych. Kolejno naszą
szkolę w klasach IV-VI reprezentowali: Alan
Bolewicz (Va), Aniela Kołodzińska (VIb), Zuzanna
Wójcik (VIa), Olga Łuczak (VIa, recytacje oraz
muzyka wokalna). Pomimo starań naszych
reprezentantów i naprawdę dobrych występów i
prac, nikt z naszych uczniów nie został tym
razem nagrodzony. 

Inaczej było z młodszymi reprezentantami naszej
s z k o ł y : Łukaszem Rowińskim (Ia), Zofią
Kaźmierczak (IIIc) i Wiktorią Walerowicz
( I I Ic ) . Zofia Kaźmierczak zajęła bowiem I
miejscewierszem J. Tuwima "W aeroplanie", atuż
za nią uplasowała się Wiktoria Walerowicz z
wierszem J. Tuwima "Ptasie Radio". Gratulujemy!

J.J.

.

http://www.psi/
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Wiemy co robić, żeby lepiej uczyć 
- echa konferencji "Lepsza Edukacja"

Nadia Krzyżkowiak

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji "Lepsza Edukacja" była
edukacja filmowa. Oprócz paneli związanych z tym zagadnieniem było
można także przyjrzeć się pracy z mBotami czy zapoznać z działaniem
Ozobotów. Tradycyjnie już całe przedsięwzięcie trwało dwa dni - pierwszy
poświęcony był na wykłady i panele dyskusyjne, a drugi - na warsztaty
praktyczne. Wraz z kolegami i koleżankami z klasy miałam okazję
uczestniczyć w warsztatach dodatkowych, na których uczyliśmy chętnych
nauczycieli jak animować postacie. Wykorzystywaliśmy do tego program
iMovie na IPadach. Następnie zadaniem nauczycieli było dodanie do nich
tekstu, muzyki, animacji i głosu. To były bardzo ciekawe zajęcia tym
bardziej, że rzadko mamy szansę występować w roli nauczyciela.

Ozoboty i inne wynalazki 

Co zrobić z tą wiosną?

Malwina Dębicka

Po konferencji w szkole pojawiły się ozoboty. Są
to malutkie i słodkie roboty, które poruszają się na
torze zaprojektowanym przez nas. Nauczyciele
informatyki posiadają kody, za pomocą których
roboty robią różne sztuczki. Zauważyliśmy też, że
oprócz nowych robotów, pojawił się także duży
dotykowy telewizor. Mieliśmy już okazję go
wykorzystać na karaoke czy podczas spotkania z
ciekawym człowiekiem. ..

.

Warsztaty

Nadia Rutkowska, Julia Andrzejewska

Wiosna powoli zaczyna wysyłać do nas pierwsze
promyki słońca i zachęca do wyjścia na dwór.
Pora więc ruszyć się z kanapy czy
komputerowego krzesła i zacząć aktywność
fizyczną. Kiedy bowiem korzystać ze świeżego
powietrza, jak nie wiosną? Zapytaliśmy Was jakie
sporty letnie najbardziej lubicie. Wyniki ankiety
prezentujemy tuż obok. Nie wszystkie wskazane
przez Was dyscypliny wymagają koniecznie
pobytu na dworze, ale dają taką możliwość.
Cieszymy się z różnorodności dyscyplin, którą
prezentujecie!

..

.

N.Krzyżkowiak
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Odrobina wiosennej rozrywki

Moje hobby to
taniec jazzowy

.

Krzyżówka na wiosnę.

Agata Bukowska

Moim hobby jest taniec, szczególnie styl jakim
jest jazz. Aby nauczyć się tego tańca raz w
tygodniu chodzę na zajęcia do Alchemia Dance
Studio, którego siedziba mieści się przy ulicy
Warszawskiej 14 we Wrześni. Tam pod okiem
trenerów i dzięki wytrwałym treningom stawiam
kolejne kroki w tej dziedzinie. Nauczyłam się
m.in. robić mostek ze stania, a nawet szpagat.
Uważam, że taniec to bardzo fajne hobby
dlatego chciałabym zachęcić Was do zapisania
się na zajęcia. Można tam miło spędzić czas,
ale też spożytkować energię zamiast siedzieć
przed komputerem. Zajęcia odbywają się w miłej
atmosferze i są bardzo profesjonalne. Czasami
jeździmy także na różne występy, aby zmierzyć
się z innymi zespołami tanecznymi. .

Nela Baran.
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