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        „Podróżowanie poprzez czytanie”

     Każdy z nas uwielbia podróże, w czasie
których towarzyszą nam nasze ulubione
książki. Dnia 12.04.2017r. cała szkoła wzięła
udział w kolejnym projekcie czytelniczym pt.
„Podróżowanie poprzez czytanie”.
    Uczniowie udowodnili, że nie wychodząc
poza mury szkolne można przenieść się 
w magiczne krainy oraz najodleglejsze
zakątki. 
W zespołach projektowych powstawały plany
wymarzonych podróży, walizki pełne
wspomnień, książkowe gry planszowe i wiele
innych skarbów…
      Podczas finału projektu nasza sala
gimnastyczna wypełniła się niezwykle
barwnymi pracami uczniów. Dodatkową
atrakcją były przedstawienia teatralne na
podstawie fragmentów „Małego Księcia” 
w wykonaniu klas VI i gimnazjum. 
To był kolejny niezapomniany dzień w PSS!
                                    
                                       
                                         Redakcja gazetki

                 
                                            Mam Talent!

        Dnia 18 maja odbył się pokaz „Mam Talent” dla wszystkich uczniów
naszej szkoły. Organizatorami przeglądu uczniowskich zdolności i
umiejętności były pani Marta Kłosowska, pani Anna Torz i pani Joanna
Hofman. Osoby z klas 0-VI zaprezentowały koleżankom i kolegom swoje
pasje. Talenty uczniów były podzielone na trzy kategorie: taniec, śpiew, gra
na instrumencie. W czasie konkursu okazało się, że uczniowie w naszej
szkole mają niezwykłe zdolności.  W jury konkursu zasiadali uczniowie
naszego gimnazjum. Ich bujna wyobraźnia i trafne riposty doskonale
sprawdziły się podczas komentowania przepięknych występów. 
      Wszystkie pokazy były zadziwiające, ale niestety do kolejnego etapu
„Mam Talent” przechodziło tylko sześciu uczestników. W międzyszkolnym
konkursie naszą szkołę reprezentowali: w kategorii śpiew Adam Strzecha z
kl. 3b, Maria Krasicka z kl. 5b; w kategorii gra na instrumencie Nina
Kromolicka z kl.3b, Anna Pakuła z kl. 6b; w kategorii taniec Izabela Łuczak z
kl. 2c, Maria Małkowska z kl.5b. 
         Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy udziału w konkursie i
życzymy dalszych sukcesów w realizowaniu swoich pasji.

                                                      Maria Małkowska, kl. VB
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    „Latające psy”, Poznań 2017

   W weekend 13.-14.05.2017 r. na
poznańskiej Cytadeli po raz
kolejny odbyły się zawody
latających psów, podczas których
czworonogi łapią frisbee, skaczą
do wody, tańczą, a czasami, któryś
z nich opowiada bajkę. Podczas
zawodów można także zobaczyć
pokazy zaganiania kaczek przez
bordery collie oraz wesprzeć różne
fundacje na rzecz psów. 
     Zawody odbywają się także we
Wrocławiu, Sopocie oraz w
Warszawie. W tym roku w imprezie
wziął udział także mój pies, Medi.
3-letnia suczka rasy Nova Scotia
Duck Tolling Retriever łapała
frisbee, a także skakała do wody. 
  W Time Warp (łapaniu frisbee)
zajęłyśmy 19 miejsce, natomiast w
Dog Diving (skokach do wody)
doszłyśmy do półfinału.
              

             Katia Michniewicz, kl. VB
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        Przepis na udane wakacje

Składniki:
�  2 szklanki bezpieczeństwa,
�  3 łyżeczki dobrego humoru,
�  5  kg dobrej zabawy,
�  30 dag lodów w różnych
smakach,
�  2,5 worka wspaniałej pogody,
�  5 ton wakacyjnego humoru,
�  40 dag przyjaciół.

Przygotowanie:

Wszystkie składniki wsypać do
dużej walizki wakacyjnej.
Dokładnie poukładać. Zaopatrzyć
się w mapy i krem z filtrem,
następnie ruszać w drogę ku
wielkiej przygodzie!
                                

                              Ola Czajka, Va
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